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عراقية ذاك���رة  إع����داد: 

هناك فتاة يهودية مصرية باسم فيكي أو 
)فيكتوريا حكيم( تسكن في منطقة المعادي 
بالقاهرة وتجيد التحدث بأكثر من لغة أجنبية 

)االنكليزية.. والفرنسية.. وااليطالية(.. كما تجيد 
لعبة البريدج. كانت فيكي وعائلتها يقضون أشهر 
الصيف في رأس البر.. وشاءت الصدف أن تتعرف 

عائلتها الى رستم حيدر.. الذي وقع في حب 
فيكي.. فوعدها بأن ال يفارقها مطلقًا.. وانه سوف 

يضمها الى الحاشية الملكية.

وق���د علم ر�ستم ب���اأن فيكي كانت قد در�س���ت التمري�ض يف 
امل�ست�سفى الإ�سرائيلي بالإ�س���كندرية.. وا�ستغلت يف ذلك 
امل�ست�سفى.بع���د فرتة ق�سرية تلقت فيكي برقية م�ستعجلة 
من ر�ستم حيدر يطلب فيها اأن تعد نف�سها لكي تقوم مبهمة 

املمر�سة اخلا�سة للملك في�سل الول.
ويف �سه���ر اآب �ساف���ر امللك ومعه اأخوه املل���ك علي ونوري 
ال�سعي���د ور�ست���م حي���در وحت�س���ن ق���دري اىل �سوي�س���را 
لغر����ض الع���اج.� ويف مين���اء الإ�سكندري���ة التحقت فيكي 
باحلا�سي���ة امللكية.. لقد اأعجب امللك بها مثلما.. وقعت هي 

بحب امللك.. اأو هكذا كان �سعورها”.
راأي���ت فيكي بعد م���وت امللك وقد ج���اءت اىل مدينة لوزان 
برفقة زوجها احمد �سدي���ق با�سا )حمافظ الإ�سكندرية(.. 
وع���ننّ بعد زواجه بها �سفريًا مل�س���ر يف اليابان.. و�ساألتها 
ع���ن ق�ستها مع امللك في�س���ل الول فانزعجت ل�سوؤايل ومل 

جتبني.
وعندم���ا مر�ست فيك���ي بال�سرط���ان زرته���ا يف امل�ست�سفى 
رته���ا ب�س���وؤايل ثاني���ة فاأجاب���ت: “اأنا كن���ت �سغرية..  وذكنّ
لكن���ي اذك���ر اإن �سخ�سي���ة بريطاني���ة غام�سة ق���د ات�سلت 
بًي ف���ور اإق���اع الباخرة م���ن الإ�سكندري���ة.. ودعتني اىل 
تن���اول فنجان �س���اي.. وك�سفت يل ع���ن من�سبها وعملها.. 
وطلبت من���ي ب�سراحة تامة اأن اأوافيه���ا على مدى الأربع 
والع�سرين �ساع���ة بتفا�سيل حالة املل���ك ال�سحية.. ونوع 
احلق���ن الت���ي ياأخذه���ا.. واأقرا�ض ال���دواء الت���ي يتناولها 
وحركات���ه ون�ساطه. ثم قالت يًل تل���ك ال�سخ�سية اإن ر�ستم 
حي���در ل يعرت�ض على مثل هذا العمل.. وانه على علم تام 

به.
وتتاب���ع قائل���ة: ويف فندق “بي���ل فو” اخت���اروا يل غرفة 
ما�سق���ة لغرف���ة املل���ك.. وكان���ت مهمت���ي اأن اأرافقه معظم 
�ساع���ات الليل والنه���ار.. وكن���ُت اأول من يدخ���ل عليه يف 
ال�سب���اح واآخر من ي���راه عند منت�سف اللي���ل. ويف اليوم 
الثاين من و�سولنا اىل برين �سلمني طبيب امللك اخلا�ض 
جمموعة احلقن الت���ي �ساأعطيها للملك.. وهو الذي اختار 
ل���ه العاج.. و�س���رح يل كيفية ا�ستعمال���ه.. وطلب مني اأن 
اأوافيه بتقارير �سرية عن حالة امللك ال�سحية اثر كل حقنة 

من العاج اأعطيها له.
وق���د ج���اء ال�سفري الربيط���اين يف ب���رين اىل الفندق ودق 
عل���ينّ باب غرفت���ي ودخل و�س���رح يل باأن رئي����ض الديوان 
امللك���ي )ر�ستم حيدر( على علم بهذه الزيارة.. وطلب مني 
اأن اأطلعه على عل���ب احلقن التي يتناولها امللك وعلى بقية 
ال���دواء اخلا�ض ب���ه. فجاأة دق جر�ض التلف���ون.. و�سمعت 
�س���وت ر�ست���م حيدر يطلبن���ي لأمر مهم.. فرتك���ت ال�سفري 
الربيط���اين يف غرفتي.عندم���ا ع���دت اإليها وج���دٌت جميع 
احلقن واأقرا�ض الدواء.. قد اأعيد ترتيبها بعناية خا�سة.. 

وبنظ���ام يلفت النظ���ر.. بحيث مل اعد واثق���ة متاما من اإن 
ه���ذه الع�س���رات من جمموع���ات احلقن وعل���ب الدواء هي 

جمموعات العلب واحلقن نف�سها التي تركتها.
مل اق���در اأن اطلب م���ن ال�سفري اأن يفت���ح يل حقيبة يده كي 
افح����ض م���ا بداخله���ا.. ومل اق���در اأن اأح�س���ي ع�سرات من 
العلب كي اع���رف ماذا نق�ض منها.. وماذا زاد عليها.. وما 

تبدل منها؟
فا�ست���اأذن لرتباط���ه  الربيط���اين حريت���ي  ال�سف���ري  اأدرك 
مبوع���د �سابق على اأن يت�سل ب���ي يف امل�ساء.. ويف امل�ساء 
وبع���د عودت���ي اىل غرفتي بعد اأن اأعطي���ت احلقنة الطبية 
للمل���ك � لك���ي اأ�سرتي���ح � وج���دُت ال�سف���ري الربيط���اين يف 
انتظاري،حي���ث اأمط���رين بع�س���رات الأ�سئل���ة ع���ن �سحة 

املل���ك.. ومل اأجد ما ي���ربر هذه الأ�سئل���ة.. لأنني كنُت انقل 
كل �سيء عن �سحته اىل ر�ستم حيدر.

بع���د يومن م���ن ه���ذه الواقعة ذه���ب اجلمي���ع اىل اجلبل 
املج���اور للفندق تلبية لدعوة عائلة هندية معروفة.. وكان 
املل���ك يف ذلك اليوم بكام���ل ن�ساطه وموفور ال�سحة.. لكن 
عندم���ا عاد بعد الظهر ب���داأ ي�سعر ب�سيق يف ال�سدر وتعب 
يف اجل�س���م.. فاأعطيت���ه احلقن���ة الازم���ة.� وقب���ل حل���ول 
الع�س���اء �سمع���ُت �سوت ح�سن ق���دري ينادين���ي من وراء 

الباب كي اآتي بحقنة اإنعا�ض لإعطائها للملك فورًا.
وعند دخ���ويل وجدُت املل���ك م�ستلقيا ف���وق �سريره.. وقد 
ارت�سمت خطوط زرقاء فوق وجهه.رفعت �سماعة التلفون 
لطل���ب الطبيب اخلا����ض.. وات�سلُت بال�سف���ري الربيطاين 

لكي ادعوه.. لك���ن ال�سفري ويف �سوء ح�ساباته وتوقعاته 
كان جال�سًا يف بهو الفندق يف انتظار املفاجاآت.

ح�سر الطبي���ب واأعطيُت الإ�سعاف���ات الازمة للملك.. لكن 
امل���وت كان اقوى من كل �سيء.. اإذ اأغم�ض عينيه.. وفارق 
احلياة بعد �ساعة واح���دة.وكان موجودًا على �سرير امللك 

عند وفاته كل من:
ر�ست���م حي���در.. وحت�س���ن ق���دري.. واملمر�س���ة فيك���ي.. 
وال�سف���ري الربيطاين.. )ياحظ عدم وجود نوري ال�سعيد 

معهم(.
عندم���ا �ساألتها ع���ن اأ�سماء الأ�سخا�ض الذي���ن يحملون �سر 
وف���اة امللك في�س���ل يف �سدورهم.� قالت ف���ورا: كان ر�ستم 
حي���در يعرف �س���ر الق�سة.. لك���ن الذين يعرف���ون عنه ذلك 
ق���رروا التخل����ض من���ه.. فاأر�سل���وا اإلي���ه مفو����ض �سرط���ة 
مف�سول من عمله اأطلق عليه الر�سا�ض يف مكتبه منت�سف 

�سهر حزيران العام 1940.

ناصر الدين النشاشيبي في كتابه “نساء من 
الشرق األوسط”

روى مو�س���ى حمم���ود ال�سهبن���در ال���ذي كان اح���د اأع�ساء 
الوفد املرافق للمل���ك �ساعاته الأخرية فيقول يف مذكراته: 
بع���د الع�ساء كان اجلميع جمتمع���ن ح�سب العادة يف بهو 
الفندق.. وكان امللك علي يتحدث مع الأمري �سكيب اأر�سان 
يف اإحدى زواي���ا البهو.. يف الوقت الذي ان�سغل فيه امللك 
في�س���ل الأول وعادل اأر�سان يف حدي���ث عميق.. اأما بقية 
اأع�ساء احلا�سية فقد كانوا من�سغلن مبتابعة مباراة بكرة 
املن�س���دة )اأي ك���رة الطاول���ة( بن �سي���دة انكليزي���ة واأحد 
رج���ال الوف���د.� يف تلك اللحظ���ة نادى في�س���ل علي مو�سى 
ال�سهبن���در.. وقال له: تع���ال يا اأبا �س���رارة � يق�سد مو�سى 
� ق���ل احلق من اكرب اأنا اأم ع���ادل؟ وقبل اأن يرد ال�سهبندر.. 
وا�سل امللك كامه: عادل كان مبعوثا عندما كنت اأنا مل اأزل 

ادر�ض يف ا�سطنبول.
ق���ل بالل���ه عليك م���ن اكرب ه���و اأم اأن���ا؟ وبالفطن���ة والذكاء 
اللذين عرف بهما ال�سهبن���در.. اأجاب: جالتك اكرب.. وان 
كان الأم���ري عادل ق���د ولد قبلك.. وهن���ا اأدرك في�سل نباهة 
ال�سهبندر.. وح�سن اإجابته ف�سحك فرحا كالطفل”.. وبعد 

�ساعات مات امللك في�سل.

في ذكرى وفاته في 8 أيلول 1933
فيصل االول.. وفاته المفاجئة كما يرويها النشاشيبي
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د. منار عبد المجيد عبد الكريم

بذل���ت وزارة املع���ارف جه���ودًا م�سني���ة م���ن اج���ل تفعي���ل 
التعلي���م الع���ايل يف الع���راق، اذ اقرتح���ت عل���ى جمل����ض 
ال���وزراء بتخ�سي�ض مبال���غ مالية من اج���ل اإر�سال بعثات 
علمي���ة للخ���ارج. وق���د واف���ق جمل����ض ال���وزراء بتاريخ 5 
مت���وز 1921 على هذا القرتاح، وفق �سروط عدة، اأبرزها 
» اخ���ذ �سن���د وكفيل م���ن كل طالب ير�س���ل اإىل اخلارج على 
ح�س���اب احلكومة«، وان« يخدم احلكومة بح�سب ما تقرره 
وزارة املع���ارف »، واذا م���ا خال���ف الطال���ب ذل���ك، ي�سرتط 
علي���ه« اأداء ما �س���رف عليه من قبل احلكوم���ة«. ف�سًا عن، 
قي���ام وزارة املع���ارف بقط���ع » امل�ساع���دة« ع���ن اأي طال���ب 
يته���اون يف حت�سيل���ه العلمي، وان يدف���ع الطالب »ن�سف« 
امل�سارف التي �سرفتها احلكومة العراقية عليه. مع العلم، 
اأن تكالي���ف طالب البعثة يف ب���ريوت كانت ل تزيد عن 7،5 
دين���ار �سهريًا يف العام 1922 ثم اأخ���ذت تزداد �سنويًا تبعًا 
لرتف���اع م�ست���وى املعي�سة. ينبغ���ي اأن ن�سري هن���ا اإىل، اأن 
ميزاني���ة وزارة املعارف كانت تبل���غ 142،425 مائة واثنا 
واربع���ون الف دينار واربعمائة وخم�س���ة وع�سرين دينار 
من جمموع امليزاني���ة العامة للدولة العراقية 4،436،065 
اربع���ة ماي���ن واربعمائ���ة و�ست���ة وثاث���ن ال���ف دين���ار 
وخم�س���ة و�ستن دينار ع���ام 1921 طبق���ًا للمعلومات التي 
وثقته���ا درا�س���ة اع���دت خ�سي�سيا ع���ن تاري���خ التعليم يف 

العراق يف عهد النتداب الربيطاين.
ويف الواق���ع، اأن احلكوم���ة مل تق�س���ر بتات���ًا يف دعم طاب 
البعث���ات، فيكف���ي اأن ن�س���ري اإىل، اأن م���ا �سرفت���ه احلكومة 
 39،245،582 بل���غ  ق���د   1941 ع���ام  العلمي���ة  للبعث���ات 
واأربع���ون  وخم�س���ة  ومائت���ان  األف���ًا  وثاث���ون  ت�سع���ة 
دين���ارًا وخم�سمائ���ة واأثنى وثمان���ون فل�س���ًا، كانت ح�سة 
الطلب���ة الدار�س���ن يف اجلامع���ة الأمريكي���ة ب���ريوت تبلغ 
11،093،496 اح���د ع�س���ر األف���ًا وثاث���ة وت�سع���ون دين���ار 
واأربعمائ���ة ومائ���ة وت�سعون فل�سًا طبقًا مل���ا جاء يف وثيقة 
ر�سمي���ة. ويب���دو، اأن ه���ذه التكالي���ف اأخ���ذت ت�س���كل عبئًا 
ثقي���ًا عل���ى ميزانية الدولة ب�سب���ب الآث���������ار ال�سلبية التي 
تركتها احلرب العاملية الثانية)1939-1945( على البلدان 
عمومًا، والعراق خ�سو�سًا، الأمر الذي دفع وزارة املعارف 
اىل »تقلي�ض البعثات اإىل اجلامعات الأمريكية، وتوجيهها 
اإىل اجلامعات الربيطانية« وذلك »لرتفاع تكاليف املعي�سة 
يف باد ال���دولر وانخفا�سها يف باد الإ�سرتليني«. ف�سًا 
ع���ن، »اعت���دال التكالي���ف يف بريطاني���ا«، و« ل�سم���و اجلو 
العلم���ي ومتان���ة الدرا�س���ة فيه���ا«. وكان م���ن الأج���در، اأن 
تق���وم احلكومة العراقية بفتح جامع���ات اأجنبية يف داخل 
الع���راق اأ�س���وة باجلامعة الأمريكي���ة يف بريوت)مو�سوع 
درا�ستن���ا(، واجلامع���ة الأمريكية يف القاه���رة، الأمر الذي 
كان يجنبها الكثري من التكاليف. ف�سًا عن توفر املزيد من 
الوقت واجلهد للطلبة. مع العلم، ان القيمن على اجلامعة 
الأمريكي���ة يف ب���ريوت كان لديهم رغبة اأكي���دة يف تاأ�سي�ض 
جامع���ة يف وليتي املو�سل والب�سرة، قبل تاأ�سي�ض الدولة 

العراقية اإل اأن ال�سلطات العثمانية رف�ست ذلك.
وقد جدد القيمون على اجلامعة رغبتهم يف تاأ�سي�ض جامعة 
يف الع���راق بعد تاأ�سي�ض الدولة العراقية عام 1921، اإل اأن 
ه���ذه الرغبة باءت بالف�سل ب�سب���ب عدم ت�سجيع امل�سوؤولن 
العراقي���ن بتحري����ض م���ن �ساط���ع احل�س���ري، لأن���ه كان 
يعتق���د اأن تاأ�سي����ض جامعة اأمريكية يف بغ���داد يعني« ن�سر 
الأ�سالي���ب الرتبوي���ة الأمريكي���ة«، ومن ث���م » الق�ساء على 
اللغ���ة العربي���ة«. ولكن م���ع كل ذل���ك، ظلت رغب���ة تاأ�سي�ض 
جامع���ة امريكي���ة يف الع���راق ت���راود اذه���ان امل�سوؤول���ن 
العراقين حت���ى ال�سنوات الخرية من عمر النظام امللكي. 
لنتاب���ع معا ماذا ق���ال اخلريج حممد فا�س���ل اجلمايل بهذا 

اخل�سو�ض:
»كان م�سروع���ي املحب���ب ه���و ان�س���اء جامع���ة امرييكي���ة 
يف الع���راق... واب���دى ن���وري تاأيي���ده للفك���رة. ومل يك���ن 

باأ�ستطاع���ة وزارة اخلارجية ان جت���د الطريقة والو�سائل 
الازمتن لن�ساء مثل هذه املوؤ�س�سة، ومل يتحقق امل�سروع 
عل���ى الطاق. وان���ا واثق باأن ه���ذا النوع م���ن اجلامعات 
ميك���ن ان يك���ون ج�س���را ب���ن امري���كا والع���راق ويخ���دم 

م�ساحلهما اكرث...«.
وعل���ى الرغم من كل املواق���ف الراف�سة، �س���واء كانت على 
ال�سعي���د الر�سم���ي، اأو عل���ى ال�سعي���د الجتماع���ي، اإل اأن 
ال�سحافة العراقية ظل���ت تدعو العوائل العراقية بت�سجيع 
اأبنائه���ا للدرا�س���ة يف اجلامعة الأمريكي���ة يف القاهرة بدًل 
ع���ن بريوت، كون القاهرة متثل« بيئ���ة اأ�سامية«، يف حن 
متثل بيئ���ة بريوت » بيئة م�سيحية«. فقد خ�س�ست جريدة 
» الع���راق« مكان���ًا ب���ارزًا يف اأح���دى �سفحاته���ا للتعري���ف 
باجلامع���ة الأمريكية يف القاهرة باأنها » تتميز مبحيط ذي 

ثقافة عربية حديثة عالية«.
ظل���ت احلكوم���ة العراقي���ة تر�س���ل طلبته���ا اىل اجلامع���ة 
المريكي���ة يف ب���ريوت ب���دل م���ن اجلامع���ة المريكي���ة يف 
القاه���رة وذلك لن بريوت »اقرب« اىل العراق من القاهرة. 

ف�سا عن، انها«ارخ�ض« قيا�سا للدول الوربية الخرى.
وينطبق الأم���ر نف�سه، على الطلبة الآخري���ن الذين اأتاحت 
له���م الفر�س���ة لإكم���ال درا�سته���م يف اجلامع���ة الأمريكي���ة 
بب���ريوت اأمثال جنيب خروفه و�ساه���رة القا�سي وبهيجة 
الكبي�س���ي و�سبيح���ة اإبراهي���م اأب���و داود واراك����ض. اأم���ا 
الطالب���ان داود �سلم���ان وناج���ي م���راد، فقد دون���ت ثانوية 
الب�س���رة للبن���ن معلوماته���ا ع���ن الأول ب���ان ذكاءه« دون 
الو�سط«، و«قليل الجتهاد والتتبع«، و« ل يعتقد انه قومي 
النزع���ة«. ف�س���ًا عن، انه » را�س���ب يف ال�سنة املا�سية«. يف 
ح���ن، وثقت اأدارة دار املعلمن يف الب�سرة عن الثاين باأنه 
ذكاوؤه “متو�سط”، وان���ه يتمتع ب�سمعة”جيدة وح�سنة”، 

اإل اأن “ نزعاته القومية ل يطمئن لها”.
كان النف���وذ ال�سيا�س���ي يلع���ب دورا وا�سح���ا يف انتق���اء 
املر�سحن، وقد ايد اخلريج زهري رايح العطية هذا الكام، 
الان���ه اكد عل���ى ان اغلب ابن���اء امل�سوؤولن الذي���ن ار�سلوا 
اىل اجلامع���ة المريكي���ة ق���د اثبت���وا ج���دارة كبرية،فمنهم 
م���ن ا�سبح وزيرا خال حقبة الدرا�س���ة امثال، ر�سدي عبد 
الهادي اجللبي وجمال عم���ر نظمي،المر الذي يوؤكد،انهم 
كان���وا يف ال�سا�ض موؤهل���ن من الناحي���ة العلمية للبعثات 
الدرا�سية.م���ع العل���م،ان جري���دة »الع���راق« قد اك���دت على 
الط���اب  »عل���ى  البعثات«خمت�س���رة  تك���ون  ان  �س���رورة 
الفق���راء اأو الذي���ن ل ت�ساعده���م ماليته���م عل���ى التخ�س�ض 
واجن���از درا�ساتهم يف اخلارج«. ف�سًا عن ذلك، يجب على 

احلكوم���ة اأن » تفت�ض عن الط���اب النبهاء وت�ساعدهم على 
امتام درا�ستهم يف اخلارج.«

ف�س���ًا عن ذلك، كانت البعثات ت�س���م خريجن ينتمون اإىل 
عوائ���ل ار�ستقراطية اأمث���ال حممد حديد ال���ذي كان والده 
احلاج ح�سن حديد من املتاجرين بال�سلع املحلية، وجنيب 
ال�سابوجني الذي ينتمي اىل اأغنى البيوتات التجارية يف 
املو�س���ل، اإذ كان والده م�سطفى م���ن اأعيان املو�سل وكبار 
جتاره���ا. كم���ا كانت ت�س���م خريج���ن ينتم���ون اإىل عوائل 
ديني���ة اأمث���ال عبد الفت���اح اإبراهي���م ال���ذي كان والده رجل 
دي���ن، ويو�سف الكياين ال���ذي يت�سل ن�سب���ه بال�سيخ عبد 
الق���ادر الكي���اين. كم���ا �سم���ت البعثات طلب���ة ينتمون اىل 

طبقات فقرية.
اجلامع���ة  اإىل  البعث���ات  اأن  اإىل،  هن���ا  ن�س���ري  اأن  ينبغ���ي 
الأمريكية يف ب���ريوت مل تقت�سر على نفقة احلكومة فقط، 
ب���ل كان هن���اك العدي���د من الطلبة ق���د اأر�سلوا عل���ى نفقتهم 
اخلا�س���ة، اأمثال ع���وين اخلال���دي واأمن املمي���ز و�سريف 
يو�س���ف وعبد العزي���ز مهدي وغريهم.ف�سًا ع���ن ذلك، فقد 
ق���ررت جمعي���ة »البعث���ات العلمي���ة« يف جل�سته���ا املنعقدة 
بتاري���خ 19 مت���وز 1929 اإر�سال طالب واح���د على نفقتها 
اخلا�س���ة للدرا�س���ة يف اجلامعة الأمريكي���ة يف بريوت او 
اجلامعة الأمريكية يف القاهرة. وقد دعت اجلمعية الطلبة 
الراغبن مبراجعة معتمده���ا لاطاع على �سروط البعثة، 
وه���ي ان« يكون الطال���ب عراقيًا«،و« ل يتج���اوز عمره 25 
�سن���ة ول يقل عن 15�سن���ة«،و« يكون ح�س���ن الأخاق«، و« 
متخرج���ًا من اأحدى املدار����ض الثانوية او له من املعلومات 
م���ا يعادل ذل���ك«،و« يكون ممن ل يتمكن���ون ماليًا من اأكمال 
درا�سته���م يف اخل���ارج«. ومهم���ا يكن م���ن امر،ف���اأن معظم 
البعث���ات الدرا�سية الت���ي ار�سلت اىل اجلامع���ة المريكية 
يف ب���ريوت �س���واء كان���ت عل���ى نفق���ة وزارة املع���ارف،او 
النفق���ة اخلا�س���ة،او على نفق���ة جه���ات معينة،كانت موفقة 
يف ار�س���ال الطلبة،اذ اثب���ت اغلب الطلب���ة املبعوثن، انهم 
كانوا مب�ست���وى امل�سوؤولية �سواء عندما كان���وا طابًا، اأو 
بعد تخرجهم. فيكف���ي اأن ن�سري اإىل، اأن الطالب علي حيدر 
�سليمان قد حاز على درج���ة ال�سرف يف العلوم ال�سيا�سية، 
مما جع���ل اجلامع���ة اأن تختاره للق���اء كلمة با�س���م الطلبة 
اخلريج���ن عام 1930، والطالب عبد اجلبار عبد الله الذي 
كان متفوق���ًا يف درا�ست���ه للفيزياء يف اجلامع���ة الأمريكية 
مم���ا« ح���دا باجلامعة املذك���ورة من و�سع ا�سم���ه يف لوحة 
ال�س���رف يف اجلامعة«،وكام���ل قزاجني ال���ذي اظهر تفوقًا 
علمي���ًا يف درا�ست���ه، مما الف���ت نظر رئي����ض اجلامعة الذي 

اخت���اره ليك���ون رئي�سًا لوف���د طابي ر�سم���ي اىل جامعات 
�سوي�س���را ع���ام 1933. ف�س���ًا ع���ن، ان اغل���ب الطلب���ة ق���د 
اأكمل���وا درا�ساتهم العلي���ا يف جامعات عاملي���ة، بكل جدارة 
واقت���دار، اأمثال فخري الفخري ال���ذي اأكمل درا�سته العليا 
يف جامع���ة برمنكهام بربيطانيا، وحمم���د فا�سل اجلمايل 
وحممد نا�س���ر ومتي عقراوي الذي���ن اأكملوا درا�ستهم يف 
جامع���ة كولومبي���ا بنيوي���ورك يف فل�سف���ة الرتبي���ة وعل���م 
النف����ض، وطه باقر احللي وفوؤاد �سهادة �سفر اللذين ح�سا 
عل���ى �سهادة املاج�ست���ري يف علم الآثار م���ن املعهد ال�سرقي 
جلامعة �سيكاغ���و يف الوليات املتحدة الأمريكية وغريهم 
الكثري،حت���ى اأن ال�سح���ف العراقي���ة ال�س���ادرة يومذاك قد 
اأ�س���ادت بجهوده���م العلمي���ة، فيكف���ي اأن ن�س���ري اإىل ثاث���ة 
من���اذج الأول، ه���و اخلريج متي عقراوي ال���ذي اأ�سادت به 
جريدة » العراق« عندما ذكرت باأنه من ال�سباب الذين نالوا 
الدرا�س���ة العالية با�سمى درجاته���ا، والمنوذج الثاين هما 

اخلريجان طه باقر وفوؤاد �سفر
اأم���ا المن���وذج الثالث، فه���و اخلري���ج علي ال���وردي الذي 
ح�س���ل على �سهادة الدكت���وراه يف الفل�سف���ة بدرجة �سرف 
م���ن جامعة تك�سا�ض وهو اأول اأجنبي بهذه اجلامعة يحوز 
على ه���ذه ال�سهادة، الأم���ر الذي دفع حاك���م ولية تك�سا�ض 
اأن مينحه لق���ب »مواطن �سرف«.ف�سًا ع���ن ذلك،فقد قررت 
جلن���ة من اأ�سات���ذة اجلامعة تدري�ض النظري���ة التي طرحها 
ال���وردي يف اأطروحته يف علم الجتماع والتي كانت تدور 
ح���ول اجتماعية املعرفة وتدري�سه���ا يف جامعات الوليات 

املتحدة.
ويف الواق���ع، مل يقت�س���ر اهتم���ام احلكوم���ة العراقية على 
ب���ريوت  يف  المريكي���ة  اجلامع���ة  اىل  البعث���ات  ار�س���ال 
فح�سب،ب���ل نال���ت اهتم���ام املل���ك في�س���ل الول �سخ�سي���ا 
ال���ذي زار اجلامعة عام 1929، األق���ى خطبة على اأ�ساتذتها 
وطلبته���ا، الت���ي و�سفتها اجلامع���ة ب�« اخلطب���ة النفي�سة«. 
ومبنا�سب���ة هذه الزيارة، كتب بيارد دودج رئي�ض اجلامعة 
كتاب���ًا اإىل »ح�سرة �ساحب اجلالة امللك في�سل الأول اأيده 
الل���ه«، اأكد فيه عل���ى اأن اجلامعة » ل تزال تذكر مبلئ الفخر 
زي���ارة جالتكم لها«، لذا فان مكتبة اجلامعة تنتظر«عطفكم 
حكوم���ة  مبطبوع���ات  رفوفه���ا  ت���زدان  »اأن  عليها«،وذل���ك 
جالتكم ال�سنية. �سواء كان ذلك مما طبع قبًا اأم مما يطبع 
يف الت���ي... لي�س���اف اإىل ما فيها م���ن املطبوعات باللغات 

املختلفة التي للغة العربية مقام كبري فيها«.
واثره���ا  ب���ريوت  يف  المريكي���ة  اجلامع���ة  ر�سال���ة:  ع���ن 

ال�سيا�سي يف العراق

في العشرينيات من القرن الماضي
وزارة المعارف والجامعة االمريكية في بيروت
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عراقية ذاك���رة  إع����داد: 

في الخامس من ايلول من عام 1954 لقي إبراهيم 
ابن عبدكة مصرعه اغتياال وهو من أشهر األشقياء 

الذين عرفهم تاريخ العراق الحديث، القتران 
سيرته بالعديد من األحداث المثيرة، ومساهمته 
الفاعلة في أحداث ثورة العشرين في أنحاء ديالى.

ذك���ر �سليمان في�سي يف مذكرات���ه )يف غمرة الن�سال( )اأن 
اب���ن عبد كه ثائر �سعبي من عام���ة الكرد ا�ستهر بال�سجاعة 
والإق���دام وكان ل���ه اأثناء الثورة العراقي���ة مواقف م�سرفة 
�س���د الإنكليز يف لواء دي���اىل فلما ن�سبت الث���ورة واأخلى 
الإنكلي���ز بعقوبة دخلها اب���ن عبدكة ون�س���ب نف�سه مديرا 
لاأم���ن فيها وبط����ض باجلوا�سي�ض فقت���ل بع�سهم واأحرق 
دوره���م مما اأثار حق���د الإنكلي���ز ونقمتهم علي���ه(.. ملا علم 
اب���ن عبدكة اأم���ر الثورة وا�ستع���ال اأواراه���ا يف اجلنوب 
تق���دم مع اأخي���ه وابن اأخته وجمموعة م���ن اأعوانه يف 1/ 
اأيل���ول/ 1920 من جه���ة بعقوبة ال�سمالي���ة قنطرة خليل 
با�سا حاليا جت���اه �سراي بعقوبة واأمط���ر مقر احلكومة 
بواب���ل من الر�سا�ض مما ا�سط���ر احلاكم املدين اإىل اأن 
يه���رب من ال�سراي بعد اأن ُقتل عدد من جنوده باجتاه 
احلامي���ة الربيطاني���ة املوج���ودة يف العثمانية مقابل 
�سقت���ه و�سقطت بعقوبة بالكامل عل���ى يد هذا الرجل 

ال�سجاع ومل يدخلها اأحد غريه.
حينما دخلت الع�سائ���ر اإىل بعقوبة وجدتها خالية 
من ال�سلطة بعد هروب املحتلن على يد ابن عبدكة 
وبعد و�سول ق���وة بريطانية كبرية ا�ستطاع ابن 
عبدكة ان ين�سح���ب اإىل قرية خرنابات ووجهت 
قوات الحتال قوة كبرية بتاريخ 28/ اأيلول/ 
1920 باجت���اه خرنابات لغر����ض القب�ض على 
اب���ن عبدك���ة و�سرب���ت ه���ذه القري���ة واأ�سرت 
)350( رج���ا م���ن �سكانها �ساقته���م اإىل اأحد 
اأب���واب القري���ة ال���ذي �سم���ي يف م���ا بع���د ب� 
يف  بي���ل  امل����ض  احل�سار(.وتق���ول  )ب���اب 
مذكراته���ا )لقد حا�سرنا نه���ار 28/ اأيلول 
قري���ة خرنابات الواقعة عل���ى م�سافة )3( 
اأمي���ال من �سم���ال بعقوب���ة للقب�ض على 
ابن عبدكة ال�سقي املعروف ولقد متكن 
م���ن الفرار وق���د ُقتل )31( م���ن اأتباعه 
واأ�س���ر )119( منه���م...( لقد ا�ستطاع 
اب���ن عبدك���ة التخل�ض م���ن احل�سار 
املفرو����ض عل���ى خرناب���ات وه���رب 
اإىل اخلال����ض مب�ساع���دة ح�سي���ب 
ال�س���در ومه���دي اخلال�سي جنل 
العام���ة حممد مه���دي اخلال�سي 
الث���ورة  يق���ودان  كان���ا  اللذي���ن 
يف اخلال����ض من اله���روب اإىل 

وا�ستط���اع  )�سهرب���ان(  املقدادي���ة 
مب�ساع���دة اأه���ايل املقدادية من الهج���وم على حامية 

وم���ن �سمن من الربيطانين يف املقدادية وقتل ق�سم منهم واأ�سر ق�سم اأخر، 

وقع بالأ�س���ر زوجة اأح���د الربيطانين ال�ست 
زت���ون حي���ث �سلمها اب���ن عبدك���ة اإىل العائلة 
املعروف���ة اآل البك���ري وبقي���ت عنده���م حوايل 
�سهري���ن وعندم���ا ذهب���ت اإىل بريطاني���ا كتب���ت 
مذكراتها )يف قب�س���ة العرب(.لقد ظلت ال�سرطة 
مب�ساع���دة ق���وات الحت���ال تن�س���ب الكم���ن تلو 
الكمن لغر����ض القب�ض على ابن عبدكة.ويف 14/ 
ى قوية  اأيلول/ 1921 عندما اأ�سابت ابن عبدكة حمنّ
طرحته الفرا�ض ا�ستطاعت القوات املحتلة الهتداء 
اإىل م���كان اختفائ���ه واأر�سل���ت )8)�سرط���ة ا�سه���روا 

بنادقهم عليه وقد ا�ستطاعوا الإم�ساك بابن عبدكة.
لق���د �س���در احلك���م بالإع���دام �سنق���ا عل���ى اب���ن عبدكة.
وعندم���ا عر�ض ق���رار املحكم���ة على امللك في�س���ل الأول 
ل املل���ك حك���م الإع���دام اإىل الأ�سغال  للت�سدي���ق علي���ه بدنّ

ال�ساقة ملدة )15( �سنة.
وع���ن ح���ادث مقت���ل ابراهي���م اب���ن عبدك���ة، انقل م���ا كتبه 

الدكتور رعد العنبكي:
مل يك���ن ابن عبدكه يع���رف ال�سقاوه واجلرائ���م فبل الفتك 
باخي���ه املدعو)عب���د ح�سن( ول كان ي���دور بخلده ان ياتي 
ي���وم يك���ون فيه م�سرب���ا للامث���ال واول حرمي���ه اقرتفها 
ان���ه ثار لخيه الذي قت���ل يف قرية)املوا�س���ق( احدى قرى 

�سهربان ومن ذلك الوقت..
ب���دا يتحن الفر�ض عل���ى قاتل اخيه واخ���ريا مت له مااراد 

ويف ظه���رية كان احل���ر فيها �سدي���دا وابن عبدك���ه جال�ض 
يف مقه���ى مبحلة ب���اب ال�سيخ يراقب الطري���ق وما ان علم 
ان الوق���ت قد حان وان الفر�سه ق���د �سنحت نه�ض كال�سد 
الكا�س���ر وهو قاب�ض على م�سد�س���ه و�سرخ بالرجل القادم 
خذ هذا ثار )ابو جنم( يق�سد اخوه وانطلقت من م�سد�سه 
ع���دة طلقات ا�ستق���رت يف �سدره اردته قتي���ا ثم خف اىل 
ج���واد اعد له وامتطاه وانطلق اجلواد متوجها اىل مدينة 
بعقوب���ه وه���ذا القتي���ل هو)جواد( ال���ذي قت���ل �سقيق ابن 
عبدكهوم���ن هذه احلادثه�س���اع �سيت اب���ن عبدكه وبعدها 
باي���ام وردت انب���اء ان �ست���ة م���ن رج���ال اجلندرم���ه قتلوا 
بنتيج���ة ا�سط���دام وقع بينهم وب���ن ابن عبدك���ه وا�سبح 
ابن عبدك���ه غرمي احلكومه وطري���د اجلندرمه والبولي�ض 
وكل ا�سط���دام يق���ع ترح���ع منه رج���ال احلكوم���ه خا�سره 
ويف ي���وم قائ����ض داه���م اب���ن عبدك���ه بقري���ة )العي���اره( 
ا�سخا����ض متنكرين ومل يكن من اب���ن عبدكه ال ان �سوب 
بندقيت���ه وانه���ال عليهم باط���اق الر�سا����ض فدحرهم بعد 
ان قت���ل منهم اثن���ن وهما)جنم الزهو الع���زاوي( ورفيقه 
)علوان(ومل���ا عل���م ابن عبدك���ه بقتل جنم الزه���و العزاوي 
ع����ض على ا�سبع���ه وقال)قتلت رجا ي�س���وه ع�سرية( لن 
جن���م الزهو كان �سديقا حميما لبن عبدكه وعلى اثر هذه 
احلادث���ه اهتمت احلكومه العثمانيه له���ا لنها فقدت رجا 
من خرية رجالها القوياء واتخ���ذت الجراءات ال�سارمه 
وار�س���دت مكافات ماليه كربىملن يلف���ي القب�ض على ابن 
عبدك���ه حيا او ميتا ولقد اعرتى اب���ن عبدكه مر�ض اقعده 
ع���ن اجلركه واخرب احد �س���كان قرية)خرنابات( احلكومه 
فالق���ي القب����ض علي���ه وزج يف �سج���ن بعقوب���ه انتظ���ارا 
ملحاكمت���ه وق�سى يف �سجنه ع�سرة ا�سه���ر ا�ستطاع بعدها 
ان يفل���ت وظ���ل متلب�س���ا بجرائم���ه اىل ان احيل���ت بغ���داد 
من قب���ل اجليو����ض الربيطانيه ويف الحت���ال كانت قوه 
انكليزي���ه يقلها قطار كركوك قل�سدة بغ���داد وعند و�سول 
القط���ار اىل مدين���ة �سهرب���ان هاجمه���ا رج���ال م���ن العرب 
وكان يف القط���ار ال�سيا�سيه النكليزيه)م�ض بل( ويف ذلك 
الوقت ي�ستطيع املهاجم���ون العرب ان يتغلبوا على القوة 
النكليزي���ه ويا�سروا)م����ض بل( وعلى ح���ن غره جاء ابن 
عبدكه فاحتمت به)م����ض بل(وحماها واو�سلها اىل بعداد 

وطلبت منه ا�سمه وعنوانه لتجازيه
و�سم���ع مبقت���ل ابن عم���ه املدعوا)حمم���د دارا( فت���امل لهذا 
اخلرب ومر�سعلى اثره وقرر مغادرة لواء دياىل والرحيل 
اىل ل���واء احلله و�سك���ن ناحية )املحاوي���ل( وكان احلطك 
العرب���ي ق���د ا�ستق���ر ويف 14 حزيرل���ن �سن���ة 1924 الق���ي 
القب����ض علي���ه وحكم علي���ه بالعدام �سنقا وم���ا ان �سمعت 
)م�ض ب���ل( بذلك فتو�سط���ت لدى احلكوم���ه وخفف احلكم 
باحلب����ض ملدة ع�سرين عام���ا بال�سغ���ال ال�ساقهق�سى منها 
اثن���ى ع�سر عام���ا وخرج م���ن ال�سج���ن �سن���ة 1936 وعند 
خروج���ه عطفت علي���ه احلكومه وعينت���ه مراقبا لاثلر يف 
باب���ل وظل قابع���ا يف داره م���ن عظم المرا����ض التي املت 
به واو�سيب بال�سل���ل الن�سفي اجلانب الي�سر من ج�سمه 

وكان عمره الثمانن
ويف م�س���اء ي���وم الح���د اخلام�ض م���ن ايلول �سن���ة 1954 
انطلق���ة ر�ساثت���ان وا�ستقرا يف جوف اب���ن عبدكه ف�سقط 
م�سرج���ا بطمائه فينق���ل اىل امل�ست�سف���ى واول �سئ ي�سال 
عن���ه اب���ن عبدك���ه ه���و م���ن ال���ذي اظل���ق عل���ي الر�سا�ض 
فيقولونل���ه �سهي���ل ب���ن جن���م الزه���و الع���زاوي في�س���رخ 
قائا)لي�ض احنه ماتوافين���ا اين قتلت ابوه وعمامه قتلوا 
اب���ن عمي( وبعد حماكمة �سهيل بن جن���م الزهو العزاوي 
حط���ك عليه بال�سجن مل���دة ع�سرين �سن���ه واودع يف �سجن 

بغداد املركزي وكان فخورا بهذا احلكم
ولق���د التقي���ت ب�سهي���ل بن جن���م العزاوي �سن���ة 1962 يف 
جام���ع الف�سل ببغ���داد لداء �ساة اجلمعه وكان عمره 85 
عاما وعرفني به �سديقي امللرحوم ال�ستاذ ال�ساعر الكبري 

عبد الكرمي العاف رحمة الله عليهم جميعا.
الدكتور رعد العنبكي

في 5 أيلول 1954.. مصرع الشقي 
الشهير )إبراهيم عبدكة(
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س�ع�اد ع�ب�د الج�ب�ار ك�اظ�م

نظراً للتغيرات التي طرأت على السياسة 
البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية، والسيما 

مخاوفها من توجهات االتحاد السوفيتي في 
المنطقة القائمة على أساس مساندة حركات 

التحرر األمر الي دفع بريطانية إلى تغيير 
سياستها فأشارت على الوصي عبداالله إلجابة 
بعض المطالب الشعبية، فدعا إلى عقد اجتماع 

ألعضاء مجلس األمة في السابع والعشرين 
من كانون األول عام 1945م، وألقى خطابًا كان 
مفاجئة لرئيس الوزراء وللسياسيين. إذ أعلن 

في خطابه بأن الدولة العراقية ملكية حرة 
مستقلة، وأكد عزم الحكومة على السير وفق 

المنهج الديمقراطي، وفسح المجال إلعادة الحياة 
الحزبية، كما أشار إلى معالجة القضايا االجتماعية 

واالقتصادية.

وبع���د اإع���ان احلكوم���ة ف�س���ح املج���ال لتاألي���ف الأحزاب 
ب�سرائحه���ا  ال�سيا�سي���ة  الهيئ���ات  وتقدم���ت  ال�سيا�سي���ة، 
املختلف���ة بطلباته���ا اإىل وزارة الداخلي���ة، الت���ي اأعلن����ت 
يف الث����اين م���ن ني�سان ع���ام 1946 اإج���ازة خم�سة اأحزاب 

�سيا�سية، احلزب الوطني الدميقراطي وح�زب
ح���زب  ال�سع���ب  وح����زب  الأح����رار  وح����زب  ال�ستق����ال 
اأدت الح���زاب ال�سيا�سي���ة دورًا  لق���د  الحت���اد الوطن���ي. 
كب���ريًا يف حت�سي���د اجلماه���ري ح���ول الأه���داف الوطني���ة 
والدميقراطي���ة و ا�سدار الن�س���رات وال�سحف الأمر الذي 
اأقل���ق ال�سلطة احلاكم���ة التي اأخذت عل���ى عاتقها ممار�سة 
ال�سغوط على وزارة توفيق ال�سويدي، بحيث ا�ستطاعت 
تغيريالأو�س���اع وممار�س���ة ال�سغوط عل���ى الفئة احلاكمة 
م���ن اأج���ل حتقي���ق اإ�س���اح ج���ذري حقيق���ي عل���ى جمي���ع 
الأ�سع���دة )القت�س���ادي وال�سيا�سي والجتماع���ي( الأمر 
ال���ذي جعل الكثري م���ن ال�سيا�سي���ن وعل���ى راأ�سهم نوري 
ال�سعي���د يدرك ب���اأن الأحزاب لها الدور الكب���ري يف التاأثري 
يف جمريات الواقع ال�سيا�سي مما �سجع نوري ال�سعيد اأن 
يب���ادر بك�سب جميع الأح���زاب اإىل جانبِه وعندما ف�سل يف 
م�سعاه فكان البديل له باتخاذ قرارًا حازمًا بتاأ�سي�ض حزب 
�سيا�سي ليكون م�ساندًا لتوجهاته ال�سيا�سية وداعمًا له يف 

جمل�ض النواب هو حزب الحتاد الد�ستوري.
بع���د ا�ستقال���ة وزارة مزاحم الباجه ج���ي يف ال�ساد�ض من 
كان���ون الث���اين ع���ام 1949، ُكلِّف ن���وري ال�سعي���د بتاأليف 
ت الأو�س���اط  اإذ ع���دنّ وزارت���ه العا�س���رة يف الي���وم ذات���ه، 
الوطني���ة وزارة نوري ال�سعي���د وزارة ت�سفية ملا بقي من 
مكت�سب���ات حققتها وثبة كانون الثاين عام 1948. والعمل 
على الق�ساء على احلري���ات العامة، فاألغت امتياز عدد من 
ال�سح���ف واملجات وحمل���ت على املعار�س���ة ب�سدة حتت 

�سعار حماربة ال�سيوعية، ل�سيما يف �سفوف الطاب.
راف���ق ذل���ك جتمي���د كل من احل���زب الوطن���ي الدميقراطي 
وح���زب الأحرار لن�ساطهما. فحاول ن���وري ال�سعيد ايجاد 
بدائ���ل لاأح���زاب ال�سيا�سية، فو�سع ميثاق�����ًا وطنيًا جلمع 
ال�سف���وف، وتوحي���د الكلم���ة. وقد اأطل���ق علي���ِه امليثاق ب� 

)امليثاق الد�ستوري(.
ة م���ن امليث���اق اإىل روؤ�ساء  بع���ث ن���وري ال�سعيد ن�س���خ عدنّ
الأح���زاب، وعدد من ال�سيا�سين ل�سيم���ا حزب ال�ستقال 
ال���ذي كان ميار����ض ن�ساط���ه بعد جتمي���د ن�س���اط الأحزاب 
الأخ���رى، اإلنّ اأنَّ ح���زب ال�ستقال رف����ض امليثاق، واقرتح 
ميثاق���ًا جدي���دًا مل يواف���ق علي���ه ن���وري ال�سعي���د، فف�سلت 
مبادرة نوري ال�سعيد يف اإقناع حزب ال�ستقال باملوافقة.
بعد ف�سل املفاو�سات حول امليثاق الد�ستوري �سعى نوري 
ال�سعي���د لتاأ�سي����ض ح���زب �سيا�س���ي لإيجاد دعام���ة حزبية 
مل���وؤازرة الو�سع القائم حتت زعامت���ه وللحد من ت�سرفات 
الو�سي عندما تت�س���ادم تلك الت�سرفات مع �سيا�سة نوري 
ال�سعي���د. فف���احت �سالح جرب، وق���ررا اأن يعما �سوية على 
تاأ�سي����ض حزب �سيا�س���ي با�سم حزب الحت���اد الد�ستوري 
عل���ى اأن ي�سم ب���ن �سفوفه ال�سي���وخ، وال�سب���اب على حد 
�س���واء للوقوف بوجه الأح���زاب الي�سارية. وق���د تقرر اأن 
تك���ون الهيئة املوؤ�س�سة للحزب من ثمانية اأ�سخا�ض يختار 
ن���وري ال�سعيد ن�سفهم ويختار �سالح جرب الن�سف الآخر 
كم���ا تقرر اأن يك���ون �سالح جرب رئي�سًا للح���زب؛ لأنه اأكرث 

تفرغًا من نوري ال�سعيد لأعمال احلزب ون�ساطاته.
ا�سرتكت �سخ�سيتان يف الهي���اأة املوؤ�س�سة هما حممد علي 
حمم���ود ومو�سى ال�سابن���در، اإذ م�سى ن���وري ال�سعيد يف 
طل���ب تاأ�سي����ض احلزب من دون �سالح ج���رب، مما حدا اإىل 
ا�سرتاك هات���ن ال�سخ�سيتن تزكية منهم���ا ل�سيا�سته على 
الرغ���م م���ن ا�سرتاكهم���ا يف حكومة ر�سيد ع���ايل الكياين 

�سنة 1941 واعتقالهما ونفيهما.

دور موسى الشابندر في حزب االتحاد 
الدستوري

اأخ���ذت عاق���ات مو�س���ى ال�سابن���در ت���زداد متانة بع���د اأن 
م���ا نوري  ا�ستط���اع ك�س���ب ود ال�سا�س���ة العراقي���ن ول�سينّ
ال�سعي���د وعبد الإله وجمي���ل املدفع���ي وم�سطفى العمري 
وغريه���م، ب�س���ورة اأك���رث فعالي���ة وجدية بعد ع���ام 1948 
عل���ى اأثر الأو�ساع ال�سيا�سية الت���ي مر بها العراق والباد 
العربي���ة اآن���ذاك ول�سيم���ا الق�سي���ة الفل�سطيني���ة وق�سية 
العراق���ي  الحت���اد  ومو�س���وع  ال�سوري���ة.  النقاب���ات 
ال�س���وري وفك���رة ال�سم���ان اجلماع���ي اإذ التق���ى مو�س���ى 
ال�سابن���در م���ع الو�س���ي عبدالله يف الثاثن م���ن ت�سرين 

الثاين ع���ام 1948 وحتدثا ب�ساأن الق�سية الفل�سطينية كما 
التقى م���رة ثانية مع الو�س���ي وها�سم الأتا�س���ي، و�سامي 
احلن���اوي يف اخلام�ض م���ن ت�سرين الأول ع���ام 1949 يف 
�سوري���ا، ف�سًا عن ات�ساله مع فا�س���ل اجلمايل يف الرابع 
من اأي���ار 1949 اأث���ر توجيه دع���وة ع�ساء ر�سمي���ة تكرميًا 
لبع����ض ال���وزراء املفو�س���ن الأجان���ب يف الع���راق، كم���ا 

ا�ستمرت عاقته م���ع نوري ال�سعيد الذي ك�سبُه اإىل جانبه 
م���ع حممد عل���ي حمم���ود يف الن�سم���ام اإىل حزب���ه حزب 
الحت���اد الد�ستوري واأ�سبحا ع�سوي���ن فاعلن يف الرابع 
والع�س���رون من ت�سرين الثاين عام 1949. لقد بداأ ن�سوج 
فك���رة تاأ�سي�ض احلزب بع���د اأن قدم كل من ن���وري ال�سعيد 
وعب���د الوه���اب مرج���ان، وحممد عل���ي حمم���ود ومو�سى 
ال�سابن���در وجميل اأورفلي و�سعد عمر وعبد املجيد عبا�ض 
واأحم���د العامر وخلي���ل كنة طلب���ًا اإىل وزارة الداخلية يف 
الث���اين والع�سرين من ت�سرين الثاين عام 1949 بتاأ�سي�ض 

حزب �سيا�سي با�سم )حزب الحتاد الد�ستوري(.
فقدموا طلبًا اإىل وزارة الداخلية يف الثاين والع�سرين من 
ت�سرين الثاين عام 1949 مع جمموعة من الأع�ساء مرفقًا 
باملنه���اج الأ�سا�س���ي للح���زب ونظام���ه الداخل���ي، فوافقت 
ال���وزارة على ذل���ك الطل���ب بكتابه���ا املرق���م )16316( يف 
الراب���ع والع�سرين من ت�سرين الثاين 1949. وبعد اإجازة 
احلزب، اجتمع���ت الهياأة املوؤ�س�سة للح���زب يف دار نوري 
ال�سعي���د، وق���ررت انتخ���اب ن���وري ال�سعيد رئي�س���ًا موؤقتًا 
للح���زب ومو�سى ال�سابندر حما�سب���ًا وخليل كنه �سكرتريًا 

ولغاية اجتماع املوؤمتر العام للحزب.
مت حتدي���د الأع�س���اء علم���ًا اأن ا�سم ال�سابن���در مل يظهر يف 
انتخابات جل���ان احلزب العامة؛ وذلك لأن���ه �سغل من�سب 
وزير العراق املفو�ض يف دم�سق، اإلنّ اأنه بقي ع�سوًا فعاًل 
يف احل���زب وخ���ري دلي���ل على ذل���ك تكليفه من قب���ل نوري 
ال�سعيد مبهمة خا�سة اإىل �سوريا لبحث مو�سوع الوحدة 

بن البلدين، وقد نال احلزب م�ساندة الو�سي عبد الإله.
يب���دو لنا مما تقدم، اأن ان�سم���ام مو�سى ال�سابندر اإىل ذلك 
احل���زب فر�س���ة ل ميك���ن التعوي����ض عنها، وذل���ك ملعاودة 
ن�ساط���ه ال�سيا�سي من جديد، بعد حركة ماي�ض 1941، وما 
اء �سجنه وتعر�سه خل�سائر مادية،  حلق به من تعذيب جرنّ
ول���ذا كان���ت خطوة ل���رد اعتباره م���ن جديد عل���ى ال�ساحة 
ال�سيا�سية يف الباد وفر�سة لك�سب ق�سيته واإعادة اأمواله 
التي �سودرت منه، وذكر مو�س���ى ال�سابندر » اأما بالن�سبة 
يل، فكانت خط���وة ايجابية تخدم م�سلحت���ي ال�سخ�سية، 
واإع���ادة حقوقي، وتخدم يف الوقت نف�سه امل�سلحة العامة 
باتب���اع �سيا�سة واقعية اإيجابي���ة ت�سمن حقوقنا من جهة، 

وحتد من ت�سرفات امل�ساغبن..
عن ر�سالة )مو�سى ال�سابندر ودوره الثقايف وال�سيا�سي (

تأسيس حزب االتحاد الدستوري عراق عام 1949
وإنضمام موسى الشابندر اليه!
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ق��اس��م ح��ل��و ال��غ��راب��ي

نتيجة انتشار مدارس البنات المتوسطة والثانوية 
في انحاء البالد، ازداد الشعور بالحاجة الى 

المدرسات ذوات المستويات العالية، ألن دار 
المعلمين العالية رغم كونها مؤسسة مختلطة، 

وعدد البنات فيها ثلث مجموع الطالب، اال إن 
أعداد الطالبات المنتميات لدار المعلمين العالية 
قليلة وال تسد النقص الحاصل في المدارس من 

المدرسات، كما ان اولياء الطالبات في األلوية 
اليرغبون في إرسال بناتهم الى تلك الدار.ولهذا 
قررت وزارة المعارف بمبادرة من الملكة عالية 

بتأسيس معهد عالي وافقت بأن يطلق

اأ�سمه���ا عليه واأ�سب���ح ي�سمى معهد امللك���ة عالية يف بداية 
الع���ام الدرا�سي 5 ني�س���ان 1946، لمتام عمل دار املعلمن 
العالي���ة الت���ي تاأ�س�س���ت ع���ام 1923، وعجز ال���وزارة عن 
�س���د حاجاتها م���ن املعلمات من ال���دول العربي���ة ال�سقيقة، 
ب���ل ليكون مبثاب���ة »دار للمعلمات العالي���ة » على ان يكون 
التعليم في���ه خا�سًا بالبن���ات بغية اف�ساح جم���ال الدرا�سة 
ب�س���ورة اأو�س���ع لبنات العائ���ات املحافظة الت���ي ل حتبذ 
اخت���اط اجلن�سن على مقاع���د الدرا�س���ة. وكانت �سروط 
القب���ول فيه ال�س���روط نف�سها التي يتم القب���ول بها يف دار 

املعلمن العالية، ال ان مدة الدرا�سة فيه ثاث �سنوات.
اأفتتح���ت امللك���ة عالي���ة يف الراب���ع ع�س���ر من ني�س���ان عام 
1946 معه���د امللك���ة عالية ال���ذي اأن�سئ لأع���داد جيل جديد 
م���ن املدر�سات، وتفق���دت �سفوف املعه���د واملختربات كما 
ح�س���رت م�سرحي���ة اأقامه���ا املعه���د، وقد القت فيه���ا اأحدى 

الطالبات ق�سيدة حيت فيها امللكة .
التح���ق يف ه���ذا املعهد خال عام���ه الدرا�س���ي الأول )61( 
طالبة من خريجات الدرا�س���ة العدادية يف ال�سف الأول، 
ونقل���ت الي���ه )28( طالبة م���ن املتفوق���ات يف درو�سهن من 
طالب���ات الق�سم العايل يف دار املعلم���ات البتدائية الائي 
جنحن م���ن ال�سف الأول اىل ال�س���ف الثاين فتكون منهن 
ال�س���ف الثاين من املعه���د املذكور، وق�سم���ت الدرا�سة فيه 
اىل فرع���ن، فرع العل���وم وفرع الآداب. وق���د بلغ جمموع 
طالبات���ه يف الع���ام املذكور )89( طالبة،منه���ن )61( طالبة 

يف ال�سف الأول، و)28( طالبة يف ال�سف الثاين.
زارت امللك���ة عالي���ة املعه���د وجتول���ت يف انح���اء املعه���د 
واملخت���ربات م���ن اأج���ل املتابع���ة والط���اع عل���ى اأوج���ه 
الن�س���اط في���ه، وبعد تناوله���ا ال�ساي اأقيم���ت حفلة خا�سة 
به���ذه املنا�سبة تخللته���ا عر�ض متثيلية بعن���وان )هارون 
الر�سيد( مثلتها طالبات املعهد وح�سرتها بع�ض املدعوات 
ونتيج���ة لاإهتم���ام الكبري املقدم من قب���ل �ساحبة اجلالة 

وح�سورها املميز ل�ستعرا�ض املدار�ض.
ويف بداي���ة العام الدرا�س���ي 1946-1947 ا�سافت وزارة 
املعارف الق�س���م العلمي يف دار املعلمات البتدائية الائي 
جنحن م���ن ال�سف الأول اىل ال�س���ف الثاين فتكون منهن 
ال�سف الثاين من املعهد املذك���ور. وق�سمت الدرا�سات فيه 
اىل فرع���ن، فرع العل���وم وفرع الداب. وق���د باغ جمموع 
طالبات���ه يف العام املذكور )89( طالب���ة، منهن )61( طالبة 

يف ال�سف الأول، و)28( يف ال�سف الثاين.
كم���ا اأ�سافت وزارة املعارف يف الع���ام نف�سه �سنة درا�سية 
اخرى اىل مدة الدرا�سة يف هذا املعهد، فاأ�سبحت الدرا�سة 

ارب���ع �سنوات، واقرت اي�سا ان تتبع فيه نف�ض الدرو�ض و 
املناه���ج املتبعة بدار املعلمن العالية. وكان هدف الوزارة 
م���ن وراء ذل���ك م�ساواة ه���ذا املعهد بدار املعلم���ن العالية، 
وله���ذا المر منح���ت خريجاته جميع احلق���وق التي متتع 
به���ا خريج���و دار املعلم���ن العالية، وفقا لقان���ون املعارف 

العامة وقانون اخلدمة املدنية.
ويف ع���ام 1948 رفع���ت درج���ة املعه���د اىل كلي���ة، فاأ�سبح 
يع���رف با�سم كلي���ة امللك���ة عالي���ة واأ�سبحت الكلي���ة ت�سم 
الف���روع الآتي���ة )الطبيعي���ات، الريا�سي���ات، الأدب ‘ اللغة 
الإنكليزي���ة، الأجتم���اع( وق���درت ميزاني���ة الكلي���ة ب�)50( 
دين���ار و �سرع���ان م���ا اإزداد ن�سبة القبول �س���واء من بغداد 
اأو الألوية الأخرى ل�سيما واأن الكلية �سمت ق�سمًا داخليًا 
للطالبات الوافدات من الألوية على نفقت الكلية اخلا�سة.
ا�ستم���رت رعاي���ة امللكة للكلي���ة ففي7 حزي���ران عام 1949 
حر�س���ت على احل�س���ور اىل احلفل ال���ذي اأقيم خلريجات 
اخلريج���ات  عل���ى  اجلوائ���ز  بتوزي���ع  وقام���ت   ، الكلي���ة 
املتفوق���ات مقدمة من امللكة عالية وهي اأول دفعة تخرجت 

من الكلية .
وكان املعه���د يعد طالبات���ه من الناحي���ة العلمية عن طريق 
مناهج عامة يف التاري���خ واجلغرافية والأدب الجنليزي 
والعل���وم والقت�س���اد املنزيل والعل���وم الجتماعي���ة، اأما 

الأع���داد املهن���ي ف���كان يق���وم على اأ�سا����ض اإعداده���ن ملهنة 
التدري�ض وطرق التدري����ض العامة و�سيكولوجية الرتبية 
وفل�سف���ة الرتبية وكان الأعداد العلم���ي واملهني يف املعهد 

ي�سري جنبًا اإىل جنب.
كان ب�سب���ب الرعاية الت���ي ح�سل عليها معه���د امللكة عالية 
جن���ده ق���د �سار على خري م���ا يرام، حتى اإنه مث���ل ركنًا من 
اأركان الثقاف���ة العالية يف الع���راق، وظلت الأيدي الكرمية 
الت���ي منحت���ه احلياة ترع���اه وحتمي���ه، وتتفق���د اأمره يف 
كل �سغ���رية وكبرية حت���ى يف الأيام الأخ���رية من حياتها 
فق���د كانت وه���ي يف لندن ل تفتاأ ت�ساأل ع���ن معهدها وعلى 
�س���ري التعليم فيه،كما كانت ت�ساأل ع���ن معهدها وكاأنه اأحد 

اأبنائها.
مل تقت�سر رعاية امللكة عالية على كلية امللكة عالية فقط بل 
كر�س���ت كثريا من اأوقاتها يف زي���ارة املدار�ض �سواء كانت 
يف بغداد اأو خارج بغداد من اأجل الوقوف على الن�ساطات 
التي تقدمها الطالبات يف املدار�ض وكانت تتفقد املعار�ض 
الت���ي تقيمه���ا املدار�ض وتب���دي بذال���ك راأيه���ا ون�سائحها 
للطالب���ات. وقد طلب���ت وزارة املعارف م���ن الكلية يف عام 
1950 اإج���راء تغيري يف الأق�سام، مل�سايرة حاجات املناهج 

املتغرية يف املدار�ض الثانوية.
ولكن الكلية احتفظت بنظامها حتى تخريج الدفعة الأوىل 

من طالباتها ، وبعد التو�سع الكبري الذي طراأ على التعليم 
الن�س���وي راأت وزارة املع���ارف انها بحاج���ة ما�سه لتوفري 
ع���دد كايف م���ن املعلمات و املدر�س���ات للخدمة يف املدار�ض 
و ان اعداد الطالبات املقيم���ات لدار املعلمات العالية قليلة 
و ل ت�س���د النق�ض احلا�سل ثم، ث���م وجه الهتمام بعد ذلك 
اإىل اإع���ادة تنظيمها على اأ�سا�ض اإن�ساء اق�سم منظمة للكلية 
، وبهذا التنظي���م األغيت معظم الأق�سام العلمية التي بداأت 
به���ا الكلية ووجه���ت الدرا�سة به���ا وجهه ن�سوي���ة اىل حد 

كبري .
ا�ستم���رت جه���ود امللك���ة عالي���ة حثيث���ة يف املعه���د العايل 
للبنات حت���ى بعد اأن رفعت الوزارة درجته اىل كلية )كلية 
امللك���ة عالي���ة( فكان له���ذه املوؤ�س�س���ة الن�سي���ب الوافر يف 
تاأييد فكرت���ه واأخراجها اىل حيز التنفي���ذ اأعتقادًا منها اأن 
العل���م والأخ���اق الفا�سل���ة املكت�سبة م���ن الرتبية القومية 
ه���ي امل�سع���ل ال���ذي ين���ري بع���ث الوط���ن اجلدي���د، وتذكر 
مربي���ة امللك في�س���ل الثاين)امل����ض بورلندما( م���ا ن�سه«: 
ك���م اأعجبت اأ�سد الإعج���اب بن�ساط امللك���ة عالية يف خدمة 
املوؤ�س�سات الجتماعية واخلريية يف العراق، بعقلية قلما 
عرفته���ا ال�سيدات ال�سرقيات:«، ومما يجدر الإ�سارة له هو 
تخ�سي�ض امللكة عالية ج���زءا من وقتها ملتابعة الن�ساطات 
الثقافي���ة وتلبي���ة الدع���وات املدر�سي���ة املر�سل���ة م���ن قب���ل 
م���دراء وعمداء الكليات اآنذاك، ومم���ا يذكر يف هذا املجال 
تلبيتها للدعوة املوجهة لها من قبل اإدارة كلية امللكة عالية 
حل�س���ور املعر����ض املو�سم���ي يف الكلي���ة املذكورة،حي���ث 
جاب���ت يف اق�س���ام املعر����ض كاف���ة واأ�س���ادت بال�ستقب���ال 

وح�سن التنظيم.
لقد اأولت امللكة عالية اهتماما كبريًا بالن�ساطات املدر�سية، 
فعندما وجهت وزارة املعارف اىل مديريات الرتبية لأقامة 
م�سروع مدر�سي ع���ام ت�سارك فيه املدار�ض كافة املتو�سطة 
والثانوي���ة واإع���داد املعلم���ات ملمار�س���ة وتعلي���م الألع���اب 
الريا�سي���ة كالطائ���رة والرم���ح واجلمنا�ست���ك والرك����ض 
والقفز حيث قامت امللك���ة عالية بدعم ورعاية خا�سة منها 
اإذ انها كانت تويل اهتمام كبريا لدعوات التي تر�سل اليها 

حل�سور الحتفالت التي تقام يف املدار�ض.
ومل تقت�س���ر زي���ارات امللك���ة عالي���ة عل���ى مدرا����ض بغ���داد 
فح�سب بل �سمل اهتمامه���ا اي�سًا الأخرى فقد رافقت امللك 
في�س���ل يف زيارته اىل الب�سرة ع���ام 1950 ملنا�سبة اأفتتاح 
م�س���روع الطاقة الكهربائي���ة يف مدينة ابي اخل�سيب، كما 
توجه���ت بعد ذلك اىل زي���ارة املعر�ض الت���ي اقامته اأحدى 
املدار�ض، وكان يف ا�ستقبالها عدد كبري من ال�سيدات وبعد 

ان تفقدت املعر�ض قدمت لها هدايا من �سنع الطالبات.
 امللكة عالية �سريتها ون�ساطها االجتماعي
 يف العراق 1950-1911
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صفحة من تاريخ التعليم العالي في العراق
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الميالي فيصل  رج���وان 

»تقع هذه القلعة بمدينة الكوت عند أنحناءة النهر 
الشمالية الشرقية بالقرب من مقبرة االتراك في 

الوقت الحاضر ولم نكن لنعرف شيء عن هذه 
القلعة لوال حصار الكوت وأهتمام الجنرال طاوزند 
بهذه القلعة وقادة جيشه وذكرهم لها بأسهاب 

عندما كتبوا مذكراتهم عن الحرب العالمية االولى 
وحصار الكوت بعدئذ«. ويصف هذه القلعة طازوند 
قائاًل »بأنها الحصن الذي يشبه التاج المبني من 
الطين والخشب وهو في النقطة الواقعة على 
الجناح االيمن على حافة النهر«. وعلى ما يبدو 
أن للقلعة أسماء أخرى عرفت بها هي )قلعة 

الخضيري( وبهذا الصدد يذكر صاحب كتاب تاريخ 
الكوت »أن قلعة الخضيري تقع عند أنحناءة النهر 

الشمالية الشرقية وقد تكون هي القلعة التي 
وصفها الرحالة وأن قلعة الكوت النعلم مكانها 
بالضبط ربما أعيد بناء هذه القلعة الجديدة أكثر 

من مرة خالل هذه الحقبة الطويلة«. وبهذا 
الصدد يذكر أحد المؤرخين بأن »االنكليز أخلو في 
بعض هجمات الجنود العثمانية قلعة الخضيري 

المشهورة«.

عل���ى ما يبدو اأن النحناءة ال�سمالية ال�سرقية التي بقربها 
تق���ع القلع���ة كان���ت ت�سم���ى اأنحن���اءة اخل�س���ريي وبه���ذا 
اخل�سو����ض يذك���ر �ساح���ب كت���اب احل���رب املهمل���ة »قلعة 
اخل�س���ريي تق���ع عل���ى مين النه���ر بالق���رب م���ن انحناءة 
اخل�سريي وه���ذه القلعة من دفاعات الكوت املهمة« ومنها 
اأن اخل�س���ريي انحن���اءة نهري���ة وخ�سو�س���ًا اذا  يتب���ن 
ماعرفن���ا اأن �ساحب كت���اب احلرب املهمل���ة و�سع خريطة 
يبن انحناءة اخل�سريي بالق���رب من القلعة وعلى اأ�سمها 

�سميت القلعة ويف اعتقادي اأن كل ما يف المر اأن الت�سمية 
تغريت من قلعة الكوت اىل قلعة اخل�سريي ذلك يف مرحلة 
من مراحل اأعادة بنائها او جتديدها تبعًا لأ�سم املكان الذي 
بني���ت في���ه لأن القلعتان م�سرتكتان يف نف����ض املكان وذلك 
تبع���ًا لأ�سم املتربع يف بناء القلعة اأو ا�سم ال�سخ�ض ولقبه 
اخل�سريي ي�سف ه���ذه القلعة اأحد املوؤرخن فيقول »قلعة 
اخل�س���ريي قلعة حم�سنة«. اأما عن تاريخ بناء هذه القلعة 
فقد ذكر الع���زاوي باأن »�سليمان با�س���ا اململوكي بنى قلعة 
الكوت �سنة )1802م1217-ه�(«. كما ي�سري اأحد املوؤرخن 
اأي�س���ًا باأن »�سليمان با�سا قد بن���ى قاعًا يف كوت المارة« 
كم���ا يذكر �ساحب تاري���خ الكوت باأن قلع���ة الكوت »بنيت 
ه���ذه القلع���ة من الط���ن اأول المر ولميك���ن اأن تبقى هذه 
القلعة عل���ى حالها فابد اأنها جتددت عدة مرات« ومن هذا 
يتبن ب���اأن القلعة بنيت يف الق���رن ال�سابع ع�سر ومل يبقى 

كما هي عند بناءها بل بنيت عدة مرات.

تخطيط القلعة:
»القلع���ة ذات �س���كل منح���رف ذي اأ�س���اع م�ستقيمة ويقع 
مدخله���ا الرئي�سي على ال�سلع ال�سرقي ولهذه القلعة ثاثة 
اأب���راج ب���رج غربي وب���رج �سم���ايل �سرقي وب���رج جنوبي 
وه���ذا الربج الخري اأتخذ كمقر للكتيبة الهند�سية وحفرت 
داخل القلعة )3( اآبار للح�سول على املياه الازمة لل�سرب 
وال�ستعم���ال ويذك���ر اجل���رال طاوزن���د اأن ه���ذه القلع���ة 
كان���ت ت�ستعمل قبل يف حماربة الع���راب واأن هذه القلعة 
لت�سلح األ للحروب غري املنتظمة وعليه اأ�ستعملت املدافع 
الع�سكري���ة يف ق�سف املواقع الع�سكرية اأثرت تاأثريًا �سيئًا 
عل���ى القلعة املذك���ورة مما اأ�سطر اجلي����ض النكليزي اىل 
تقوي���ة اأبراجه���ا وجدرانه���ا وحتى يت�سور امل���رء اأنها من 

القاع الع�سكرية ال�سخمة«.
اأن القلع���ة عل���ى ح�س���ب الرواي���ات كانت حماط���ة بخندق 
عميق وعري�ض وبهذا اخل�سو�ض ويذكر برادون باأن »اأن 

جث���ث القتلى التراك دفنت يف اخلن���دق الذي اأمام اأ�سوار 
القلعة«. كما اأن القلعة حماطة ب�سور منيع وكبري ويعد هذا 
ال�س���ور مبثابة ال�سور اخلارجي للقلعة حيث يقول امليجر 
�ساند�ض باأن »التراك قد اأطلقوا على �سور القلعة )6000( 
طلقة من ذخرية املدفعية بحيث كانت هذه ال�سوار كاجلبل 
منيعة �سد �سربات املدفعية«. بينما ي�سف اجلرال باركر 
اأ�س���وار ه���ذه القلعة فيق���ول »اأن اأ�سوار احل�س���ن الطينية 
كانت منيعة«. واأخريًا »لقد ثقبت اأ�سوار احل�سن من جراء 
ق�س���ف املدافع الثقيلة هو والربج ال�سغري يف هذ احل�سن 
وكان هذا الربج كاجلوهرة يف تاج القلعة بحيث كان بارز 
من م�ست���وى املن�س���اأت البقية ولهذا مت حف���ر خندق داخل 
ج���داره املخروق واقيم فوقه مرتا����ض من �سفائح احلديد 
املغلون بحي���ث تبعد ال�سفيحة عن الخ���رى حوايل )قدم 
واحد( اىل اخللف«. وبعدها قام اجلرال طاوزند »تقوية 
قلعة اخل�سريي وبناء خط دفاعي اأول يف القلعة املذكورة 
وو�س���ع خط منعات« من خال املخطط الذي و�سع للقلعة 
من قبل كل من امليجر �ساند�ض واجلرال باركر واملهند�ض 
موب���ريل تبن ب���اأن للقلع���ة )3( اأب���راج فال���ربج يف الركن 
ال�سرق���ي للقلع���ة يك���ون مرب���ع ال�س���كل( اأم���ا ال���ربج الذي 
يتو�س���ط ال�سلع ال�سم���ايل فياأخذ �سكل خمتل���ف ال�ساع 
وهو ب���رج كبري احلجم وعل���ى ما يبدو اأن���ه خمتلف قليًا 
بالبعاد والربج يف ال�سلع الغربي يكون م�ستطيل ال�سكل 
وهو اكرب من الربجن ال�سابقن ببع�ض القيا�سات القليلة 
وعل���ى ما يبدو اأن ه���ذه البراج كانت مبني���ة من اخل�سب 
والط���ن حي���ث يقول اجل���رال طاوزند به���ذا اخل�سو�ض 
»اأنن���ي مرغم على و�سع هذا احل�س���ن املخت�ض باحلروب 
غري املنتظمة والبراج )احل�سون اخل�سبية( يف حميطي 
اخلارج���ي وق���ال »اأن ال���ذي يحب���ه الرب مي���وت بعنفوان 
�سباب���ه« فليت الله اأحب ال�سابط ال���ذي اأن�ساأ هذا احل�سن 
وه���ذه البراج فق���د اأقت�سى الم���ر اأن اأهدم ه���ذه البراج 
امل�سهورة على جناح ال�سرعة لأنها كانت خري و�سيلة يقدر 

بها العدو امل�سافات ملدافعه الثقيلة«.
كما اأن القلعة حتت���وي بداخلها على )3( اآبار ملياه ال�سرب 
وال�ستعم���ال وه���ذا ي���دل عل���ى ك���رب حج���م القلع���ة وقوة 
ح�سانته���ا وعدد املقاتلن املوجودي���ن فيها ولتوجد قلعة 
و�سل���ت الين���ا حتتوي عل���ى )3( اآبار �س���وى قلعة الكوت. 
ف�س���ًا ع���ن اأن القلعة حتتوي على وح���دات عمارية كثرية 
وهذا وا�سح يف املخططات التي و�سعت لها فيقول امليجر 
�ساند����ض وفق���ًا للمخطط الذي ال���ذي و�سعه ب���اأن »القلعة 
حتت���وي على خم���ازن لاأعتدة والذخرية«. كم���ا اأن القلعة 
لب���د اأن تكون م���ن �سمن وحداتها العماري���ة اأبنية �سكنية 
داخلي���ة وهذا فعًا ما ورد يف اأح���د امل�سادر حيث ذكر باأن 
»املدفعية الرتكية اأ�ستطاعت اأن ت�سيب البيت الذي ي�سكن 
ب���ه اجلرال طاوزن���د داخل القلع���ة«. كما تت�سم���ن القلعة 
وحدات عمارية اأخرى فقال موبريل باأن »يف القلعة وحدة 
طبية تقع يف اجلهة لغربية من داخل القلعة« وهذا وا�سح 
يف املخط���ط الذي و�سعه للقلعة حيث يظهر مكان الوحدة 
الطبية يف ال�سلع الغربي للقلعة بالقرب من الربج الغربي 

وهذا ما اأكده باركر يف خمططه.
فالقلعة على ما يبدو واأنها كانت ح�سينة ومنيعة وحماطة 
ب�س���ور كبري وح�سن وه���ذا ال�سور مدع���وم ب)3( اأبراج 
ومم���ا ل�س���ك فيه اأن ه���ذه البراج م���زودة مبزاغل للر�سد 
والرم���ي وكذلك حتتوي هذه القلع���ة على وحدات عمارية 
كث���رية ومتكاملة ومن م���ا تقدم ن�ستنتج ب���اأن القلعة كانت 
ذات عم���ارة جي���دة وحم�سنة وعل���ى الرغم م���ن اأن القلعة 
مبنية مبادة الطن واخل�سب وخ�سو�سًا ال�سور اخلارجي 
والبراج فاأنهم���ا متميزين مبادة الطن واخل�سب فيما اأذا 
م���ا اأ�ستثنينا بع�ض الوح���دات العمارية التي على ما يبدو 
كان���ت مبني���ة من الج���ر والط���ن وكل هذا مل يق���ف عائقًا 
ب���اأن تكون ه���ذه القلعة من القاع الع�سكري���ة املهمة وبهذا 
اخل�سو����ض يقول اجل���رال الطازون���د يف مذكراته »باأن 

قلعة الكوت ت�سبه قلعة فردون الفرن�سية«.
عن ر�سالة ) القالع يف و�سط وجنوب العراق (

قلعة الكوت..
عندما اكتشف الجنود البريطانيون المحاصرون معالمها!!
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كثيرا ما كنت اسأل نفسي عندما اقرأ شيئا عن سور الجانب الشرقي 
من بغداد وابوابه االربعة.. هل كان للجانب الغربي الذي ندعوه 

بالكرخ سور وابواب؟. لقد عرفت ان سورا للكرخ اسسه والي بغداد 
المملوكي سليمان باشا الكبير الذي استمرت واليته لبغداد نحو ثالث 
وعشرين سنة انتهت بوفاته سنة 1802 وهي فترة طويلة لم تستمر 

عند اي من والة بغداد في العهد العثماني.

ولك���ن ماهي طبيعة ه���ذا ال�سور و�سفته؟ فق���د كانت معلوم���ات متفرقة عنه هنا 
وهن���اك. وقد اتاح لن���ا ال�سديق ال�ستاذ عاء حم�س���ن اخلزعلي م�سكورا فر�سة 
طيب���ة للبح���ث عن هذا ال�س���ور عندما ن�س���ر يف �سفحته �س���ورة وا�سحة املعامل 

جلانب من هذا ال�سور فاغنانا بالعديد من الفوائد التاريخية.
وق���د ادى بن���ا البحث )باخت�سار( اىل ان���ه قبل بناء ال�سور املذك���ور كانت هناك 
�س���دة ترابية حتيط بجانب الكرخ قبل ت�سييد ال�سور، فقد ذكر الرحالة اليطايل 
تك�س���ريا ال���ذي زار بغداد يف اوائ���ل ال�سابع ع�س���ر )1604( ودخلها من الطريق 
امل���وؤدي اىل احللة انه ع���رب خندقا و�سفه بانه عري�ض وعمي���ق حفر �سنة 1901 
وعلي���ه قنطرتان ومن تراب هذا اخلندق اقيمت تل���ك ال�سدة التي ا�ستخدمت يف 
�س���د هجمان العراب و�سد الفي�سان الذي كان ياأتي من الفرات. ولعل ذلك اول 

ا�سارة ل�سوار اجلانب الغربي من بغداد يف العهد العثماين.
والرحال���ة التي جاءوا بعد ذلك مل ي�سريوا اىل وجود �سور لبغداد الغربية )مثل 
برتودلفال���ه اوتافرنييه(، حتى ان نيبور ايل زار بغداد �سنة 1766 مل ي�سر اليه 
لن���ه مل يجب ه���ذا اجلانب اذ كان���ت مياه الفي�س���ان تغم���ره.. واول رحالة نوه 
بوج���ود ال�سور الفرن�سي اوليفيه �سنة 1794، اذ ذكر ان الكرخ �ساحية حم�سنة 
حماطة بخندق �سغري و�سور ب�سيط �سيده الوايل �سليمان با�سا ومدعم بالبراج 
وم���زود باملدفعية. وذك���ر ال�سور الرحالة الاحقن مث���ل ابوطالب خان )1803( 
وبكنكه���ام )1816( واملن�س���يء البغ���دادي )1822( ال���ذي ذكر ان لل�س���ور اربعة 
اب���واب هي: ب���اب الكاظم، باب ال�سيخ معروف، باب احلل���ة، باب الكرميات. اما 
النكليزي فريزرفقد ذكر �سنة 1834 ان ال�سور قد تعر�ض للهدم ك�سور الر�سافة، 

ولعل ذلك ب�سبب احداث �سقوط داود با�سا وما ا�ساب بغداد من نكبة كبرية.
ال�س���ورة الت���ي ن�سره���ا ال�ستاذ ع���اء اخلزعلي ه���ي اف�سل ما و�سلن���ا عن هذا 
ال�س���ور وقد ر�سمت �سن���ة 1845 حيث يت�سح فيها ان مرقد ال�سيخ معروف وقبة 
زم���رد خات���ون هما خ���ارج ال�سور مب�ساف���ة وا�سعة. ام���ا خارط���ة فيلك�ض جونز 
وكولينك���وود يف منت�س���ف الق���رن التا�س���ع ع�سر، وه���ي اف�س���ل اخلرائط لتلك 
الفرتة فقد او�سحت ان جميع حمات الكرخ ومناطقه ي�سمها ال�سور وله اربعة 
اب���واب و30 برج���ا بع�سها كبري كاأنه قلعة �سغ���رية. ويف رحلة بدج �سنة 1888 
فقد ذكران �سور الكرخ مهدم.ويف خارطة ر�سيد اخلوجة �سنة 1908 يظهر ق�سم 
م���ن ال�س���ور قد ازيل، ويف خارط���ة ما�سينيون لبغداد �سن���ة 1908 فقد ا�سار اىل 
ثاث���ة ابواب لل�س���ور ومل يذكر باب الكرمي���ات الذي يبدو انه ق���د ازيل مع ق�سم 

كبري من ال�سور.
ذك���ر اح���د امل�س���ادر البغدادي���ة ان طول �س���ور الكرخ من ب���اب الكاظ���م اىل باب 
الكرمي���ات 2400م وعر�س���ه يف او�س���ع ق�سم من هذا اجلانب يبل���غ 1000م. لقد 
بقيت اجزاء من هذا ال�سور معروفة حتى اواخر ع�سرينيات القرن املا�سي،وقد 
�سمع���ت م���رارا ان النا����ض كان���وا ينقب���ون يف ا�س�ض ال�س���ور واملب���اين القدمية 
ل�ستخ���راج الطاب���وق وا�ستخدام���ه يف البن���اء. ام���ا اخلن���دق ال���ذي كان يحيط 
بال�س���ور فق���د بقيت اآث���اره اىل �سنوات متاأخ���رة، وقد اختلط الم���ر على بع�ض 

الباحثن اذ خلطوا بن بقايا اخلندق وبقايا انهرمندر�سة كامل�سعودي.

عندما كانت الكرخ مسورة ب�� )سور سليمان(


