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العدد )4469(
السنة السادسة عشرة

االثنين )15( تموز 2019

الركابي يوسف  .عكاب  د 

د .عباس فرحان الموسوي

عانت مدينة بغداد  يف الع�ش���رينيات من م�ش���كالت معقدة 
، لع���دم وجود ج�شور ثابتة كافي���ة فيها تربط بني ن�شفيها 
، اذ مل يوج���د فيه���ا �ش���وى ج�شري���ن ، اأولهم���ا ج�شر مود. 
وثانيهم���ا اجل�ش���ر العتي���ق ) ج�ش���ر املاأم���ون (. ويف �شنة 
1924 اأن�ش���ئ ج�ش���ر  االعظمي���ة اخل�شبي ال���ذي �شيد على 
جنائ���ب كبرية ال ت�شتطيع مقاومة تي���ارات مياه نهر دجلة  
اإال بع���د و�شع اأكيا�س ممل���وءة بالرمل على اجلانب االأخر 
ملن���ع غط�شه���ا وغرقها وتنظ���م طريق���ة عب���ور االأ�شخا�س 
والعرب���ات بو�شاط���ة �شرطيني يق���ف كل واح���د منهما يف 
جان���ب وي�شتعم���الن ) ال�شاف���رة والعلم االأبي����س للمرور 

واالأحمر للتوقف (.  
كان���ت اجل�ش���ور تعط���ى بااللت���زام ال�شنوي ملتعه���د يدفع 
للدول���ة مبلغًا حم���ددًا ، لذلك يقوم باأخذ اآن���ة واحدة ذهابًا 
واياب���ًا عن ) اال�شخا����س والدواب ( التي تع���ر اجل�شر ، 
ويدف���ع ا�شح���اب ال�شي���ارات والعرب���ات اآنت���ني اأي ن�شف 
قران يف كل مرة ، ومتنع �شيارات احلمل من العبور لعدم 
حتم���ل اجل�شر، وقد الغيت ر�شوم العبور على اال�شخا�س 

�شنة 1925.
واجه���ت ال�شي���ارات والعرب���ات �شعوب���ات كب���رية عن���د 
عبور اجل�ش���ور وال�شيما ج�شر االعظمي���ة نظرًا الرتفاع 
مقرتبات���ه لذلك ي�شطر �شواق ال�شي���ارات والعربات اىل 
ال�ش���ري باأق�ش���ى �شرعتها به���دف العب���ور او ت�شطر اىل 

تفريغ احلمولة يف منت�شف اجل�شر.
وامل�شت�شاري���ن  اخل���راء  بي���د  اجل�ش���ور  ادارة  كان���ت 
الريطاني���ني املعينني لدى الدوائر املخت�شة ، اإذ كانوا 
ي�شرفون على ادارة اجل�شرين ) العتيق ، ومود ( ومن 
ه���وؤالء اخلبري ) �شرجنت ( ويف بداية الثالثينيات مت 
اال�شتغناء عنهم الن ) اجل�شارة العراقيني تدربوا على 

العمل واتقنوه (.
مل ت�شتطع اجل�شور اخل�شبي���ة القائمة على اجلنائب 
تاأدي���ة امله���ام التي اأن�ش���اأت من اجله���ا ، اذ انها تكون 
عر�شة لفي�شان���ات دجلة املتكررة ، فيدفع تيار املياه 
دوب اجل�ش���ور ذات املق���دم العري����س للغط�س بقوة 
التي���ار ، االمر ال���ذي ي�شتوجب عل���ى عمال اجل�شور 

ايج���اد حال���ة             م���ن التوازن عن طري���ق و�شع اأكيا�س 
م���ن الرمل على اجلانب االأخر ، ومتنع و�شائط          النقل 
االأخرى من العب���ور ويقت�شر على االأ�شخا�س فقط. وعند 
انخفا����س م�شت���وى املي���اه يف النه���ر ] ال�شيه���ود [ ترتفع 
مقدم���ات اجل�شور على اجلانب���ني االمر الذي يجعل عملية 
ال�شع���ود تواج���ه م�شقة كب���رية عندما تتوق���ف حيوانات 
النق���ل وتتداف���ع فيما بينه���ا ف�شاًل عن ذل���ك مل تكن ار�شية 
تلك اجل�ش���ور مثبتة ب�شكل تام على اجلنائب فعندما تعر 
ال���دواب املختلفة حت���دث قرقعة اخل�شب االم���ر الذي يزيد 

من ارتباك تلك الدواب.
كان للتط���ور الكب���ري ال���ذي �شهدت���ه اململك���ة العراقي���ة يف 
خمتل���ف جم���االت احلي���اة بع���د ع���ام 1932 اث���ر كبري يف 
االهتم���ام بزيادة و�شائط النقل وتعبي���د طرق املوا�شالت 
وت�شيي���د اجل�ش���ور الثابت���ة ، فاأهتمت ال���وزارة الها�شمية 
– 29 ت�شري���ن االول 1936 (  الثاني���ة ) 17 اذار 1935 
بان�شاء ج�شرين حديديني ثابتني يف العا�شمة ، وتعاقدت 
مع �شركة ) هولواي اخوان االنكليزية املحدودة ( لت�شييد 
اجل�شرين ون�شت املقاولة على ان تدفع احلكومة العراقية 
مبلغ���ًا ق���دره ) 400.000 ( دين���ار عراقي نق���دًا للحكومة 

الريطانية الإن�شاء اجل�شرين.  
ب���داأ العم���ل يف اجل�شرين �شن���ة 1937 ، و�ش���رف حوايل 
) 500( ط���ن م���ن الف���والذ وبلغ ما �شنع م���ن الكونكريت ) 
304( م���رت مكعب ، ع���رف اجل�شر االول بج�ش���ر املاأمون. 
يف موق���ع اجل�ش���ر الق���دمي الذي يرب���ط الك���رخ بالر�شافة 

طول���ه �شبعمائ���ة قدم 
وعر�ش���ه خم�شينًا قدمًا افتت���ح يف 15 متوز 

1939 كان ي�شتعم���ل للعربات وال�شي���ارات واملارة يف ان 
واحد.ام���ا اجل�شر الثاين فكان يع���رف بج�شر امللك في�شل 
االول ) يف موق���ع ج�ش���ر م���ود ( مت اجن���ازه ع���ام 1940 

بط���ول ) 303( م���رت وعر����س ) 15 ( مرت م���ع االر�شفة 
وكان���ت دعامت���ه تزي���د      على اجل�ش���ر االول بدعامتني 
م�شبوب���ة كله���ا باخلر�شان���ة وبلغ���ت تكالي���ف اإن�شائه ) 
208 ( األ���ف    دينار. اجل�شرين كان���ا على اإتقان و�شبط 
كبريي���ن اإذ اأجنز العمل فيهما ح�ش���ب املوا�شفات املتفق 

عليها وبالوقت املحدد. 
قامت احلكوم���ة العراقية بت�شلم اجل�ش���ر بعد فح�شه من 
قبل ال�شرك���ة املذكورة الت���ي اجرت علي���ه عملية الفح�س 
بامرار مكائن ثقيلة تتكون من ) 18 ( �شيارة لوري و )6 ( 
حم���ادل ، و) 1500( جنديًا  . ملراقبة انحناء اجل�شر الذي 
كان���ت طاقة حتمله ) 260 ( طن ح�شب االتفاقية ، وا�شرف 

املهند�شني على ذلك ملدة �شاعة فكانت النتيجة مر�شية.
افتت���ح الو�شي عبد االله ج�شر املل���ك في�شل االول يف 15 
اذار 1940 وكان ي�شحب���ه ام���ني زك���ي وزي���ر املوا�شالت 
واال�شغ���ال  وعدد م���ن ال���وزراء ف�شاًل عن بع����س النواب 
واالعي���ان وكبار موظف���ي الدولة من مدني���ني وع�شكريني 
وقد الق���ى احمد �شوق���ي احل�شيني مدير اال�شغ���ال العامة 
خطب���ة االفتت���اح و�شط ح�شد كبري من �ش���كان بغداد الذين 

ا�شطفوا على جانبي �شارع الر�شيد.

ويف ع���ام 1950 مت ن�ش���ب ج�ش���ر ال�شرافي���ة احلديدي ] 
ج�ش���ر القطار [ الذي يتكون من ممرين احدهما لل�شيارات 
واالخ���ر لعبور القط���ارات ، كان���ت احلكوم���ة العراقية قد 
ا�شرتت���ه كام���اًل       م���ن احلكومة الهندية مببل���غ ) اقل من 
ملي���وين دين���ار عراق���ي (. بو�شاطة �شرك���ة كودفوغان يل 
فرانك وكويدز الريطانية التي قامت بنقله ونفذت �شركة 

هولواي اخوان عملية ن�شبه.
كان جل�ش���ر ال�شرافي���ة اأهمي���ة كب���رية تتمث���ل يف امكانية 
ت�شي���ري القط���ارات ب���ني            بغ���داد والب�ش���رة واربي���ل.

وميثل ا�شخم واطول ج�شر يف العهد امللكي ميتد مل�شافات        
طويلة ا�شتمر العمل بان�شاء قواعده ودعاماته ملدة �شنتني 
متتاليتني وهو اأول ج�شر لال�شتعمال املزدوج )ال�شيارات 
والقط���ارات( . ف�شاًل عن ال�شابل���ة افتتحه الو�شي يف 20 

ت�شرين        االأول 1950.    
يف  اإعداده���ا  وازدي���اد  النق���ل  و�شائ���ط  تن���وع  وبع���د 
اخلم�شيني���ات ظه���رت احلاج���ة اىل ان�شاء ج�ش���ور اخرى 
به���دف تخفي���ف ح���االت االزدحام عل���ى اجل�ش���ور القائمة 
يف بع����س جه���ات     املدين���ة . ف�شرع بان�ش���اء ج�شر امللكة 
عالي���ة يف ت�شرين الث���اين 1953 الذي يقع يف         منطقة 
الب���اب ال�شرقي وي�شل جانب الك���رخ بالر�شافة بلغ طوله 
)454( م���رتًا وعر�شه اكث�ر م���ن ) 18 ( مرت وكلفة ان�شائه 
مليون و�شتمائة الف دينار وهو يقوم على ع�شر دعائم من 
ال�شمن���ت امل�شلح تتخللها ت�ش���ع فتحات.افتتح امللك في�شل 
الث���اين ج�شر امللكة عالية ع���ام 1956 وقام ويل العهد عبد 
االل���ه بالنزول على �شطح هذا اجل�شر بطائرته الهليكوبرت 

وكانت اول طائرة تهبط على ج�شر يف بغداد.
تك���ررت احل���وادث عل���ى ج�ش���ر االعظمي���ة الق���دمي االم���ر 
ال���ذي دعا احلكومة اىل اتخاذ خط���وات جدية حل�شم هذه 
امل�شكل���ة. وقام���ت اجله���ات الفني���ة بالتعاق���د م���ع �شركتي 
)�شمن�ش���ن وكتان���ه ( الن�شاء ج�شر االعظمي���ة ومت االتفاق 
على ان�شائه مببلغ مليون وثالثمائة دينار وهو يقوم على 
ثمان دعائم من ال�شمنت امل�شلح تتخللها �شبع فتحات يبلغ 
طول���ه ) 317 ( م���رتًا ، وعر�شه ) 15 ( مرت ، ويت�شع ملرور 
ث���الث �شيارات يف وق���ت واحد ، وقد ع���رف بج�شر االئمة 

واجنز بناوؤه عام 1957.

عن ر�سالة )   احلياة االجتماعية
 يف مدينة بغداد 1939 –1958 (

كان حكم����ت �شليم����ان ، - وكم����ا يب����دو - ، عل����ى عل����م بنب����اأ 
اختي����ار في�شل لعر�����س العراق ، وملا كان ه����ذا االختيار ، ال 
يتف����ق وراأي����ه ب�شب����ب ميوله الرتكي����ة ، ف�شال ًع����ن ، وقوف 
بريطاني����ا ، الت����ي يكن لها العداء ، وراء ه����ذا الرت�شيح ، لذا 
بداأ مبعار�شة ذلك التوجه اأ�شوة ً ، مبن عار�شه من املثقفني 
املجددي����ن  ، كما انه ويف ال�شياق ذاته ، اأتخذ املوقف نف�شه 
، جت����اه فكرة تر�شيح ، اأمري عثماين ليتوىل ، عر�س العراق 
 Miss Gertrude Bell ( ففي لقاء له مع امل�س بل     ،
( ي����وم 7 �شب����اط ع����ام 1921 ، اأو�شح قائ����ال ً ) اإن االأتراك ال 
ي�شتطيعون حكم اأنف�شهم فكيف تريدون احدهم اإن  يحكمنا 
؟ ! ( ، ومت�شي امل�س بل فتقول ، ان حكمت �شليمان ، اقرتح 

ا�شم عبد الرحمن النقيب لتويل العر�س  . 
ومم����ا �شاع����د حكم����ت يف معار�شت����ه ه����ذه ، ب����روز اأف����كار 
وتي����ارات ع����دة عل����ى ال�شاح����ة منه����ا ، فك����رة اجلمهوري����ة ،  
واحل����زب األ�شريف����ي ، ف�ش����ال ً عن ، وج����ود مر�شحني  عدة ، 
يرغ����ب كل منه����م بارتقاء ، عر�س الع����راق ، وكان لكل واحد 
منهم اإتب����اع ، وكان هوؤالء املر�شحون ، يتفاوتون من حيث 
اأمله����م بالعر�����س ، بتفاوت مراكزه����م واإمكاناته����م وموقف 
احلكومة الريطانية من كل واحد منهم  ، ويف الوقت نف�شه 
كانت هناك اأفكار اأخرى ، اأخذت تتلم�س طريقها اىل م�شرح 
االإح����داث ، منه����ا فكرة " العراق للعراقي����ني " ، التي تعني ، 
الرغب����ة يف وج����ود حاكم عراقي يتبواأ عر�����س العراق وهي 
تكرار ، لالأفكار التي �شبق وان ترددت، يف كل من ، �شوريا، 
وم�ش����ر ، ولكنه����ا كانت ، اأي�شا ً، دع����وة للتجزئة واالنعزال 
القط����ري ، تتنافى مع امل�شلحة القومية ووحدتها ال�شاملة ، 
اأما يف العراق فاإنها ظهرت للحد من ، امل�شاريع التي اأرادت 
اقتط����اع اأجزاء من البالد ، كاإحلاق الب�شرة بالهند  ، و�شلخ 
املو�شل عن العراق  ، وهي وقفت اأي�شا ً ، �شد العنا�شر غري 
العراقي����ة ، كالريطانيني ، والهن����ود ، واإ�شغالهم الوظائف 
العام����ة ، و�شد املر�شحني غ����ري العراقيني ، للعر�س العراقي 

، ولكنه����ا حتول����ت ، ب�شرع����ة ، لتقف �شد التي����ار الها�شمي ، 
و�شد اإ�شناد في�شل ودعم����ه لتويل عر�س العراق ، وقد مثل 
ه����ذه الكتلة ، عبد الرحمن النقي����ب ، وطالب با�شا النقيب  ، 
وتوفيق اأخلال����دي  ، وعبد املجيد ال�شاوي  ، وحممد �شعيد 
عب����د الق����ادر النق�شبن����دي  ، وال�شاع����ر معروف عب����د الغني 
الر�ش����ايف  ، ال����ذي ان�شم اليه����ا فيما بع����د ، باالإ�شافة اىل ، 
حكمت �شليمان ، الذي ، اأيد وتبنى هذه الفكرة واأ�شبح من 

املتحم�شني لها  . 
كان اأم����را ً طبيعي����ا ً ان يتبن����ى ، حكم����ت �شليم����ان ، االجتاه 
القط����ري العراقي و�شع����اره املطروح )) الع����راق للعراقيني 
(( ، يف مواجه����ة ال�شع����ار العربي الذي طرح����ه البع�س ف�ي 
، اإقام����ة دولة عربي����ة ، وحكومة عربية برئا�شة ملك عربي  ، 
فاأ�شل����ه اململوكي ، يجعل�ه يتفاعل م����ع االجتاهات الوطنية            
املحلي����ة ، او يتجاوب معها ، ب�شكل اأف�شل م�ن ، االجتاهات 
القومية العربية ،      فهو يجد نف�شه ، موؤيدا ً للتيار القطري 

العراق����ي ، اك����ر م�����ن ، التي�����ار  القوم����ي العرب����ي ، ب�شب����ب 
العوامل املار ذكرها ، ف�شال ً ، عن �شعوره بعدم  ال�ود الذي 
يكنه للريطانيني ، اأ�شحاب اليد الطويل يف هذا الرت�شيح ،                  
والذي ترجمه ف��ي موقفه من ثورة الع�شرين ، كما انه لي�س 
م����ن باب ال�شدفة ،     ان يق����ف ، حكمت �شليمان ، اىل جانب 
املعار�ش����ة التي كان احد اأقطابها ،  �شديقه توفيق اأخلالدي 
املع����روف ، باملي����ول املعادي����ة لل�شريف����ني و�شاح����ب االأفكار 
التحرري����ة ، ومن ابرز دعاة ، فك����رة اجلمهورية يف العراق 
، واملتعاطف مع احلركة الكمالية واجتاهاتها اجلمهورية ، 
والت����ي غدت مو�شع اهتمام ، ال�شحافة     املحلية واملحافل 
ال�شيا�شية يف بغداد ، حيث ق�شي االثنان ، ردحا ً من الزمن 
�شوي�ة يف اأملانيا ، فالبد واحلال هذه ، ان يكون�ا ، قد ناق�شا 
، م�شتقب����ل الوط����ن وعر�س العراق يف ظ����ل ، تقارب االأفكار 

فيما بينهما  . 
ويف ال�شي����اق ذات����ه وحتى تاأخذ ه����ذه الفكرة حي����زا ً بارزا ً 

ب����ني اأو�ش����اط املتنورين العراقي����ني اآنذاك ، اب����رق ، حكمت 
�شليم����ان ، اىل �شديق����ه ال�شاعر ، مع����روف الر�شايف ، الذي 
كان يّدر�����س يف مدين����ة القد�س ، طالبا ً من����ه ، احل�شور اىل 

بغداد م�شتعجال ً ،)) مل�شائل وطنية مهمة (( . 
ح�ش����ر الر�شايف اىل بغداد ، ونزل يف دار ، حكمت �شليمان 
، الذي عر�س عليه الفكرة، فحبذها وحتم�س لها  وبعد اأول 
اجتم����اع بني االثن����ني لو�شع خط����ة العمل ، تق����رر ، اإ�شدار 
جري����دة تنطق بل�شانه����م ، وتروج لفكرة الع����راق للعراقيني 
، وتعار�����س ، التوج����ه الها�شمي ، عل����ى ان يكون الر�شايف 

رئي�شا ً لتحريرها. 
�ش����درت اجلري����دة واخت����ارت م����ن )) الع����راق (( ا�شم����ا ً لها 
ون�شرت يف  احد اأعدادها ، مقاال ً كان عنوانه )) حول عر�س 
العراق (( بتوقيع م�شتعار)) عراقي مفكر (( ، وكان هو ، )) 
مع����روف الر�ش����ايف (( ، الذي ذهب فيه اىل          القول ) ان 
العراق للعراقيني ، يلزم ان يراأ�س هذا القطر املحبوب ، احد 
اأبنائ����ه وهو م�شقط راأ�شهم ووطنهم االغر ( ويرد الر�شايف 
عل����ى الذين يدع����ون ،          اىل اختيار امري �شريفي للعراق 
فيق����ول : ) … ام����ا ما تف�شل به اح����د اأخواننا      العراقيني 
من ان النه�شة العربية االأخرية قد بزغت �شم�شها يف القطر 
احلجازي وخ�شو�شا ً يف بيت ال�شريف ملك احلجاز ولذلك 
يلزم ان يجل�س على اريكة امللك احدهم ، فانه مل ي�شب بذلك 
، كبد احلقيقة ، الن يف النه�شة ، املذكورة ، ا�شرتك كثري من 
اأبناء العراق ومتنوريه ، فيها  وجادوا  بالنفي�س وجاهدوا 
حق اجلهاد يف ، �شبيل احلرية واال�شتقالل ، لذلك ، فيمكننا 
،   ان نق����ول ، ان النه�ش����ة عينه����ا ، ما قامت كم����ا ينبغي ، اال 
بهوؤالء العراقيني ،واأمثالهم ، من العرب ولي�س باحلجازيني 
فق����ط ، فله����ذا ، لي�س الأمراء احلجاز ا احلق … ( . ون�شرت 
اجلري����دة يف عدد اخر مقاال ً ، يت�شم باجلراأة   وال�شجاعة ، 
وا�شفة ً ، حكومة في�شل باأن ) اأبوها االنكليز واأمها الثورة 

العراقية ( . 
مل تنج����ح الفكرة ، التي تبناها ، حكم����ت �شليمان ، وكتلته ، 
والتي اأعلنوا فيها �شراحة معار�شتهم لفي�شل ، ب�شبب نفي 
طال����ب با�شا النقيب  ، مم����ا جعل تلك الفكرة تندثر ، ال �شيما 
وان����ه كان ، اأ�شده����م اندفاعا ً وحما�شا ً ، ف�شاًل عن ذلك ، فان 
تلك الفكرة مل تاأخذ احليز االأو�شع بني اهتمامات املتنورين 
العراقي����ني اآنذاك ، ويب����دو ان ال�شلطات الريطانية ، منعت 

تداول تلك االأفكار يف ال�شحافة.
 عن ر�سالة ) حكمت �سليمان ودوره يف ال�سيا�سة العراقية(

80 عاما على افتتاح جسر الشهداء

بغداد بين جسر ) العتيق ( والجسور الحديثة
الصراع على عرش العراق 1921

عندم��ا عارض حكمت س��ليمان اختيار فيصل 
لعرش العراق
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الميالي ش��اك��ر  زي��ن��ة  د. 

ع����ل����ي ط�����اه�����ر ت���رك���ي

يع���د احلزب الوطني الدميقراطي م���ن اأحزاب الو�شط الأن 
موؤ�ش�شيه من الطبقة املثقف���ة الرجوازية التي كان يعنيها 
قب���ل كل �ش���يء تطبي���ق الدميقراطية ال�شيا�شي���ة، وبعبارة 
اأخ���رى باأنهم جماعة من اال�شرتاكي���ني النظريني املتاأثرين 
باملدر�ش���ة الفابي���ة، ومما يلف���ت النظر اأن درا�ش���ة القانون 
كان���ت القا�شم امل�ش���رتك الأغلبي���ة اأع�شاء الهيئ���ة املوؤ�ش�شة 
للح���زب والعدي���د من اأع�شائ���ه االآخري���ن واملتعاطفني معه 
مم���ا اأ�شف���ى عل���ى خطابه���م ال�شيا�شي ن���رة خا�ش���ة طاملا 
ركزت على ق�شايا النظام وخمالفة الد�شتور، لكن ذلك اأثار 
حفيظ���ة الفئ���ة احلاكمة �شده���م التي اتهمته���م بال�شيوعية 

وفقًا لتقارير دائرة التحقيقات اجلنائية .
وت�شري تقارير التحقيقات اأن يو�شف �شلمان يو�شف )فهد( 
موؤ�ش����س احل���زب ال�شيوع���ي كان ي���زوره يف داره ليجعله 
�شندًا للح���زب ال�شيوعي العراقي ال�ش���ّري االأمر الذي نفاه 
اجلادرج���ي، اإذ اأ�شار اإىل اأنه لي�س �شيوعيًا بل ولي�س ممن 
يعطفون على ال�شيوعية واإمنا هو ا�شرتاكي تقدمي يوؤمن 
باالإ�شالح التدريجي اأكر من التغيري الثوري، كما اإّن هذا 
االأم���ر اليقت�شر علي���ه بل ي�شمل ع���ددًا م���ن اأع�شاء احلزب 
املتهمني بال�شيوعية وهم ح�شني جميل الذي ورد يف تقرير 
اأمن���ي توكل���ه للدفاع ع���ن ال�شيوعي���ني يف اأغل���ب الق�شايا 
وهدي���ب احل���اج حم���ود ال���ذي اته���م باملي���ل اإىل املارك�شية 
واملارك�شي���ني فه���و يف الوثائ���ق الريطانية متح���رر الفكر 

وقريب من ال�شيوعية. 
اليقت�ش���ر االأم���ر على ه���وؤالء فقد اته���م جعفر كاظ���م البدر 
وعواد علي النجم باإلق���اء خطب وكلمات ذات نهج ي�شاري 
واملثق���ف امل�شيحي نائ���ل انطوان بول����س �شمحريي الذي 
اته���م ب�شب���ب حما�شراته عن احل���زب ال�شيوع���ي اللبناين 
وعالقت���ه باملحامي عزيز �شريف من قب���ل التقارير االأمنية 
بال�شيوعي���ة واملحام���ي مظهر فهمي الع���زاوي الذي حظي 
بتاأيي���د وا�شع م���ن ال�شيوعيني على وفق تقري���ر اأمني بعد 
تر�شيح���ه النتخاب���ات املجال����س النيابي���ة يف حزيران عام 
1954، اإذ ع���دت ال�شلط���ات االأمني���ة مظه���ر الع���زاوي م���ن 
الوطني���ني الدميقراطي���ني املريبني فو�شعت���ه حتت مراقبة 
م�ش���ددة ال�شيم���ا جوالته الت���ي قال���ت عنها انه���ا ت�شتهدف 
بث ال�شم���وم بني الع�شائ���ر واأحداث ال�شغ���ب بينها، ف�شاًل 
ع���ن قا�شم ح�ش���ن الذي اأ�ش���ارت التقاري���ر االأمنية اخلا�شة 
بال�شعبة اخلا�شة التابعة لدائرة التحقيقات اجلنائية باأنه 

يعم���ل على ب���ث الدعاي���ة ال�شهيونية والدعاي���ة ال�شيوعية 
يف الع���راق حي���ث اأّلف كتاب���ًا بعنوان "املب���ادئ ال�شيوعية 
ال�شيا�شي���ة احلديث���ة". وعل���ى الرغم من ذلك فق���د اأخذ هذا 
احل���زب حيزًا وا�شعًا م���ن عمل التحقيق���ات اجلنائية الذي 
�شنفت���ه اإىل جانب االأح���زاب ال�شيا�شية اخلطرة املعار�شة 
لل�شلطة بدليل كرة التقارير االأمنية التي تناولت ن�شاطه. 
ح���دث تغي���ري وا�ش���ح يف الع���راق يف بداي���ة اخلم�شينات 
بالن�شب���ة للق���وى ال�شيا�شي���ة وحت�شن���ت ظ���روف احلرك���ة 
الوطني���ة ومن هذه التغ���ريات ا�شتئناف احل���زب الوطني 
الدميقراط���ي لن�شاط���ه ال�شيا�ش���ي يف اآذار ع���ام 1950، اإال 
انه احل���زب ا�شتمر بن�شاطه املعادي لل�شلطة التي ا�شتمرت 
مبراقبة خطواته، ففي تاريخ التا�شع والع�شرين من ت�شرين 
الثاين عام 1951 عق���د احلزب موؤمتره ال�شنوي اخلام�س 
وق���د األقى اجلادرجي خطاب���ًا اأ�شار في���ه اإىل �شعي احلزب 
اإىل اإيج���اد كتلة وطنية من خمتلف العنا�شر لغر�س اإيجاد 
حكم دميقراطي، كم���ا اأ�شارت التقارير االأمنية اإىل اجتماع 
اأع�ش���اء احلزب  يف اأيل���ول 1952 يف دار كامل اجلادرجي 
مما يدل على وجود خمر �شري بالقرب من داره يف اأثناء 
االجتماع لكي يتم رفع تقرير عن حتركاته اإىل روؤ�شائه يف 
الدائ���رة، كما ح�شر االجتماع بع����س اأقطاب حزب اجلبهة 
ال�شعبية، اإذ اأ�شدر بيانًا اتهم فيه الفئة احلاكمة يف تزييف 
االنتخابات داعي���ًا ال�شعب اإىل مقاطعته���ا وعدم اال�شرتاك 
فيه���ا، كما ات�شح يف الوق���ت ذاته باأن هن���اك تعاونًا مازال 
م�شتم���رًا ب���ني كامل اجلادرج���ي واحل���زب ال�شيوعي، ففي 
املظاه���رات الت���ي حدث���ت يف اأواخ���ر ت�شرين الث���اين عام 
1952 والت���ي ا�شه���م احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي فيها 
هت���ف ال�شيوعيون بكام���ل اجلادرجي مطالب���ني باأن يكون 

رئي�شًا للوزراء.
بع���د اإعالن نتائج انتخاب���ات 1954 املزيفة يف كافة اأنحاء 
الع���راق، قدم اأر�شد العمري رئي�س ال���وزراء ا�شتقالته يوم 
ال�شاب���ع ع�ش���ر م���ن حزيران ع���ام 1954 والت���ي قبلت يوم 
الثال���ث م���ن اآب، وكلف  ن���وري ال�شعي���د بتالي���ف الوزارة 
حل�ش���ول حزبه عل���ى االأغلبي���ة الرملانية، اال ان���ه ا�شرتط 
يف كت���اب اأر�شل���ه اإىل املل���ك في�ش���ل الث���اين ح���ل املجل����س 
ال���ذي انتخب حديثًا واإجراء انتخاب���ات حّرة جديدة وذلك 
الأن اأالكري���ة الت���ي نالها حزبه يف انتخاب���ات هذا املجل�س 
كانت قليلة و�شعيفة والأن اجلبهة الوطنية نالت اأحد ع�شر 

مقع���دًا ومن بني من ف���ازوا كامل اجلادرجي الذي مل يرغب 
نوري ال�شعيد بوجوده يف الرملان، ويف ال�شابع ع�شر من 
اآب اأ�ش���در احلزب الوطني الدميقراط���ي بيانًا اإىل ال�شعب 

ملقاطعة تلك االنتخابات. 
  عندم���ا �شّكل ن���وري ال�شعي���د وزارته الثاني���ة ع�شرة عام 
1954، اأ�ش���در اأمرًا بتعطيل االأح���زاب ال�شيا�شية العلنية، 
فف���ي الثاين من اأيلول اأ�شدر وزي���ر الداخلية اأمرًا ب�شحب 
اإج���ازة احلزب الوطن���ي الأن ت�شرفات احل���زب تهدف اإىل 
االإخ���الل باالأمن واإق���الق الراحة العامة وخ���روج احلزب 
ع���ن منهاجه الذي اأُجيز مبوجب���ه، وقد اأ�شارت التحقيقات 
اجلنائية اإىل حالة التاأثر ال�شديد لدى املحامني ال�شيوعيني 
لغل���ق احل���زب وجريدت���ه الأن اأم���ر غلقهما ق���د حرمهم من 
جم���ال ف�شي���ح لفعالياته���م ون�شاطهم ال�شيم���ا يف اأمر ن�شر 
املذك���رات واالحتجاج���ات والتاأييدات الت���ي اعتادوا على 
ن�شره���ا وادعت ال�شلطة احلاكم���ة اأّن الراأي العام العراقي 
كان مرتاح���ًا م���ن ق���رار اإبط���ال رخ�ش���ة احل���زب الوطني 
الدميقراط���ي وغل���ق جريدت���ه وو�شف���ت هذا الق���رار باأنه 
اأم���ر م�شيب و�شروري واأّن م���ا اتخذته احلكومة �شدهما 
م���ن اإج���راءات كان لزام���ًا عليه���ا لتحقي���ق منهاجه���ا �ش���د 
الفو�شويني واملخرب���ني الأن احلزب واجلريدة املذكورين 
اأثب���ت اأنهما كانا ال�شعل���ة املحرقة التي ين�ش���ر عن طريقها 
ال�شيوعي���ون �شروره���م الأن كليهم���ا الينفك يوؤي���د املطالب 

ال�شيوعية وال�شعارات التي ينادون بها. 
  تعر����س احل���زب ب�شب���ب مواقف���ه الوطني���ة للم�شايق���ة 
تراق���ب  ال�شّري���ة  االأم���ن  اأجه���زة  كان���ت  اإذ  واال�شطه���اد، 
حتركات���ه بدق���ة وبقل���ق وا�ش���ح ب���ل واأكر م���ن اأي حزب 
علن���ي اآخر مم���ا يبدو جلي���ًا م���ن تقاريرها اخلا�ش���ة التي 
كان���ت حتاول فيه���ا حتري�س ال�شلطات العلي���ا على �شرب 
احل���زب واإيج���اد م���ررات لعم���ل كه���ذا، اإذ �شج���ل تقري���ر 
اأمن���ي خا�س تابع لدائرة التحقيق���ات اجلنائية ال�شعارات 
الت���ي ُعّلق���ت عن���د مدخ���ل مق���ر احل���زب عل���ى جدرانه يف 
الداخ���ل يف اأثن���اء احلفل الذي اأقام���ه يف ال�شاعة ال�شابعة 
م���ن بعد ظهر ي���وم االأربعاء املوافق للثالث���ني من حزيران 
ع���ام 1956... احتف���اًء بذك���رى الث���ورة العراقي���ة )ثورة 
الع�شري���ن( وح�ش���ره ح���وايل �شتمائة �شخ����س وكان من 
ب���ني ال�شع���ارات "ت�شقط املعاه���دة العراقي���ة الريطانية" 
و"لتحي���ا ذكرى الث���ورة العراقية". وعل���ى الرغم من ذلك 

فق���د ا�شتمرت �شيا�شة احلزب املعادية لل�شلطة اإذ متيز عام 
1956 بن�شاط اأع�شاء احلزب الوطني الدميقراطي خارج 
الع���راق، اإذ �شارك هديب احل���اج حمود ورفاقه يف احلزب 
يف املوؤمت���رات العربي���ة الت���ي عقدت يف البل���دان العربية 
�شم���ن احلركة العربية العامة ملكافح���ة اال�شتعمار ال�شيما 
بع���د اأن رف�س طلبهم املقدم يف ال�شاد�س ع�شر من حزيران 
لتاأ�شي����س حزب املوؤمت���ر الوطن���ي، االأمر ال���ذي ا�شتمرت 
مع���ه مطاردات دائرة التحقيق���ات اجلنائية لهم ال�شيما يف 
اأثن���اء العدوان الثالثي على م�ش���ر، اإذ اأفاد كل من ال�شهود 
كامل حمم���د ظاهر املت���ويل وعبد ال���رزاق يا�شني وحممد 
فتحي واإبراهيم ح�شن اجلبوري، عن مفو�شي ومعاوين 
التحقيق���ات اجلنائية اأن كام���ل اجلادرجي وح�شني جميل 
من اأقط���اب ال�شيا�ش���ة املعار�ش���ني واملعروف���ني بن�شاطهم 
ال�شيا�شي احلزبي املتط���رف واملعار�س للحكومة ال�شيما 
ت�شريحاتهم وبياناتهم وخطاباتهم يف ال�شحف العراقية 
واالأجنبي���ة وبتحري�شهم عل���ى املظاه���رات واالإ�شرابات 
وخل���ق الف���ن والفو�ش���ى خا�ش���ًة بع���د رف����س طلبهم يف 
التا�شع من ت�شرين الثاين حول اإقامة مظاهرة احتجاجية 
يف �شارع الر�شيد وقد ا�شتمرت العرائ�س املقدمة اإىل امللك 
وه���ي ت�شمل املطاليب ذاته���ا التي تقدم به���ا اأع�شاء حزب 
اال�شتق���الل م���ع االإ�ش���ارة اإىل �شخ�شي���ة كام���ل اجلادرجي 
ب�ش���ورة اأ�شا�شي���ة بعّده اأه���م �شخ�شية معار�ش���ة لهم بعد 
عودت���ه من خ���ارج العراق مع مراقب���ة داره ب�شورة دائمة 
االأم���ر ال���ذي اأدى اإىل حب�ش���ه، اأما ح�شني جمي���ل فقد اأُفرج 
عنه بكفالة �شخ�س �شامن ملدة عام، يف الوقت ذاته ا�شتمر 
ن�ش���اط احل���زب املعار�س م���ع بقي���ة االأحزاب، مم���ا يعني 
دور التحقيق���ات اجلنائي���ة يف مراقبة حت���ركات �شخو�س 
احل���زب ال�شيما الذين ميتلكون قاع���دة جماهريية وا�شعة 
كاجلادرج���ي ال���ذي اأخذت تتب���ع كل خطوة يق���وم بها مما 
يعك����س اخلطر ال���ذي ي�شكله اجلادرج���ي خا�شة واحلزب 
عام���ة على ال�شلطة التي �شحب���ت اإجازته يف نهاية املطاف 
متهم���ة اإي���اه بالتع���اون م���ع ال�شيوعي���ني الذي���ن ي�شّكلون 
اخلطر االأكر على احلكومة التي جّندت دائرة التحقيقات 

ملحاربتهم ب�شورة اأكر من بقية االأحزاب.

 عن ر�سالة )التحقيقات اجلنائية يف العراق وموقفها
 من االحزاب الوطنية 1957-1921( 

ول���د عل���ي ال���وردي بتاري���خ 1913  يف مدين���ة الكاظمية ، 
وكان املول���ود الراب���ع والوحي���د الأبوي���ه اذ ت���ويف اخوته 
جميع���ًا ب�شب���ب االمرا����س واالوبئ���ة املتف�شي���ة يومئذ يف 
الب���الد ، والده هو ال�شيد ح�ش���ني بن حم�شن بن ها�شم ابي 
ال���ورد بن جواد البغ���دادي الذي يت�ش���ل بن�شبه اىل االمام 

احل�شني بن علي بن ابي طالب )عليهم ال�شالم( . 

كان ج���ده حم�ش���ن من اعي���ان الكاظمية ، امته���ن يف نهاره 
حرف���ة ال�شياغ���ة ، ويف ليله قريئًا لل�شع���ر وذواقًا لفنونه ، 
حافظ���ًا لرقراق���ة ورفيعه ، جامعًا لن���ادره و�شارده ، فاجنز 
موؤلف���ات عدة ، كان منها )املجم���وع اجلامع( و�شفه ح�شني 
حمف���وظ ب�)احلما�ش���ة الوردية(. حلق لق���ب الورد ومن ثم 
الوردي باال�ش���رة ب�شبب امتهان جد اال�ش���رة ال�شيد ها�شم 
وبع����س من ابنائه حرف���ة تقطري ماء ال���ورد ، واأما والدته 
فهي تعود بن�شبه���ا اىل اال�شرة نف�شها، فهي كرمية عم ابيه 

�شيدة فا�شلة من بيت علم واأدب . 

ن�شاأ علي الوردي وترعرع يف بيت �شبا ، طلت اعتابه عند 
زق���اق "حمل���ة ال�شي���وخ" ، وا�شرفت نواف���ذه اخللفية على 
"حملة االنباريني" ، وهواأمر مكنه من االختالط مع اأطفال 
املحلتني، وبالتايل االحتكاك والتعرف على عادات وتقاليد 
واع���راف هاتي���ك املحلت���ني املتباينة يف جوان���ب وامللتقية 
باأخ���رى ، وفق���ًا الأ�ش����س الن�ش���اأة والتك���ون يف اأ�شوله���ا 
الع�شائري���ة وتركيبه���ا ال�شكاني���ة ، ف�ش���اًل عم���ا ات�شمت به 
م���ن اأن�شطة معرفية وحرفية اث���رت يف ت�شكيل خ�شائ�شها 

االجتماعية .
 

�شاعد هذا التنوع بني املحلتني على امناء معرفته االأولية ، 
ومثلما التم�شت خطاه االأوىل  طريقها نحو مراتع الطفولة 
ومالعب ال�شبا ، عرجت به اىل جمال�س الكاظمية الزاخرة 
بعلمائه���ا وادبائه���ا ومثقفيه���ا م���ن متنوري���ن وجمددين ، 
ف�شنف���ت م�شامع���ه �شجاالتها ال�شعري���ة ، وداعبت حوارات 
باحاته���ا خميلت���ه ، م�شتث���رية اياه���ا ب�ش���وؤال و�ش���وؤال ، 
وا�شتفهام اآخر ؟! اأث���رت يف تكوينه املعريف املبكر اىل حد 
كبري ، ويف توجهاتها الفكرية والعلمية فيما بعد من م�شريته 
الدرا�شية واالكادميية. اأثرت فيه قيم ال�شراع بني املحافظ 
القدمي واملتنور اجلديد ، وتفاعل معها تفاعاًل ح�شيًا بدءًا ، 
ومو�شوعيًا يف مراحل تالية من عمره الزمني واالكادميي 
، �ش���راع ات�شم يف بع�س االحيان باحل���دة والعنف بني ما 
ه���و تقليدي )جامد( ومتنور )جم���دد( ، برزت مالحمه منذ 
العقد االول من القرن الع�شرين ، وات�شحت �شوره اعقاب 
االحت���الل الريط���اين للبالد خالل احل���رب العاملية االوىل 
وم���ا تاله���ا . وجت�شد �ش���راع الروؤى واالف���كار بني تياري 
املحافظ���ني واملجددي���ن يف ذهن���ه برمزي���ة اال�شطراع بني 
من �شماهم "املالئي���ة" ، ممن ارتكزوا يف بنائهم العقائدي 
والفك���ري على قيم ومقوم���ات ال�شرع اال�شالم���ي القومي ، 
والرتاث االن�شاين والعلم���ي العربي واال�شالمي، واولئك 
الذي���ن اطل���ق عليهم ب�"االفندي���ة" معظمهم م���ن ابناء الفئة 
املثقف���ة العراقي���ة احلديث���ة ، مم���ن در�ش���وا يف املدار����س 
واملعاه���د والكلي���ات احلديث���ة ، وتاأث���روا ب�ش���ورة عميقة 
بالنه�ش���ة العلمي���ة والفكري���ة يف اوربا ، ال ب���ل وحتى يف 
مظاه���ر ال�شلوكية والتحرر يف العالقات العامة املرفو�شة 

بق���وة من املجتمع العراقي املحافظ ، مما كان له ابعد االثر 
يف تاأجيج املواجهات بني الطرفني ، مل تخل يف احيان غري 
قليل���ة من "ملز" و "همز" واتهامات هدفت اىل تقليل ال�شاأن 

يف و�شط الراأي العام لهذا الطرف اأو ذاك . 

كم���ا ترك���ت التناق�ش���ات ب���ني من�شئ���ه الطبيع���ي – املدين 
)الكاظمية(  وحميطها الع�شائري )الريفي( من قيم وعادات 
وتقاليد و�شلوك واع���راف ، ف�شاًل عن انتماءاتها املذهبية، 
اثرها الفاعل يف خوالج نف�شه وروؤاه عن املجتمع العراقي 
، فه���و وعل���ى حد تعب���ريه جزء مل يتج���زء عم���ا كان �شائدًا 
يف جمتمع���ه م���ن قي���م اجتماعي���ة او تط���ورات اقت�شادية 
او ارها�ش���ات �شيا�شي���ة ، ولعل من اجلدي���ر بالذكر هنا ان 

نقتب�س فقرة مما �شرح به الأحد معا�شريه عن ذلك: 
 ، الف���رتة  تل���ك  يف  الع���راق  يف  حدث���ت  حادث���ة  كل  " ان 
�شيا�شي���ة او اجتماعي���ة او اقت�شادي���ة او طبيعية ، كان لها 
اثره���ا يف نفو����س النا����س ، وافكاره���م …… وان���ا كنت 

اأحد هوؤالء النا�س اأفكر كما يفكرون" . 

ب���داأت رحلته ال�شاقة يف م�شم���ار الدر�س والتعلم مع نهاية 
احل���رب العاملية االوىل ، وهو ابن خم�س �شنوات ، معتمرًا 
عمام���ة خ�شراء دالل���ة ن�شبه ال�شري���ف اىل البيت العلوي ، 

حيث در�س مب���ادئ القراءة والكتاب���ة و�شيء من احل�شاب 
، اىل جان���ب حفظ���ه للق���راآن الكرمي ، يف اح���دى )كتاتيب( 

الكاظمية يف م�شجد قرب دار اأبيه . 

ا�شتكم���ل بع���د ذل���ك درا�شته يف اح���دى مدار����س الكاظمية 
، عل���ى الرغ���م م���ن نظ���رة الريب���ة واالزدراء م���ن املجتم���ع 
املتخلف ازاء املدار�س احلديثة اأو كما اطلقوا عليها يومئذ 
ب�"املكت���ب" ، وه���ي نظ���رة من خملف���ات العه���د العثماين ، 
تركت اثره���ا الفاعل يف عزوف العديد م���ن ابناء املدن عن 

ار�شال اوالدهم اىل املدار�س . 

مل ي�شتكمل علي الوردي درا�شته يف املرحلة االبتدائية ، اذ 
اخ���رج من املدر�شة يف ع���ام 1927 وهو يف ال�شف االخري 
م���ن درا�شته ، وزج به يف دكان احد اأقربائه ، ليتعلم عنده، 
وعل���ى ح���د تعبريه ، )ف���ن العطارة( من بيع و�ش���راء ، لقاء 
اأج���ر �شهري قوامه خم�س ربيات  فقط، بيد ان هذا التغيري 
املفاجئ والطارئ يف م�شاره التعليمي مل يرقه ومل ين�شجم 
مع���ه ،  اذ وج���د نف�ش���ه غريبًا يف و�ش���ط )العط���ارة( ، وما 

يتعلق بها من معامالت الت�شوق وتعامالت زبائنه. 

فال غ���رو اذ جنده مقتن�شًا كل فر�ش���ة �شانحة لولوج عامله 

اخلا����س ، حيث املطالعة وقراءة الكتب داخل دكان العطار 
، وه���و اأم���ر قوب���ل بالرف����س واال�شتهجان م���ن رب العمل 
، م�ش���ددًا على �ش���رورة االهتمام باأ�شول املهن���ة من اإغراء 
وجل���ب للزبائ���ن ، حمذرًا اإي���اه يف الوقت نف�ش���ه من مغبة 
التقاع����س عن العمل ، والتوج���ه ، وعلى حد تعبريه ، نحو 
"قراءة ال تغني وال ت�شمن"، متوعدًا اأياه بالطرد من العمل 

اإذا ا�شتمر يف نهجه هذا . 

�شاق ذرعًا به �شاحب الدكان ، فقرر اال�شتغناء عن خدماته 
، فتنف����س الوردي ال�شعداء حلرية طال انتظارها ل�شنوات 
خم����س . ن���اءت باأوزاره���ا عليه اىل ح���د و�شفه���ا ب�"اأب�شع 
ف���رتة" يف حيات���ه ، بل و"م���رارة ال حد له���ا" ، ال�شيما انها 
وقعت وهو يف خ�شم �شني املراهقة وريعان ال�شباب ، مما 
زاد م���ن معاناته وتاأثره يف هذه املرحلة احلرجة من عمره 
معان���اة ا�شافية اثرت يف تكوينه ال�شخ�شي تاأثريًا كبريًا ، 
اكده وب�شورة ال لب�س فيها يف احدى لقاءاته ال�شحفية اذ 

جاء فيها ما ن�شه : 
" لق���د اأم�شي���ت يف مهنة العطارة نح���و خم�س �شنوات ، 
وكان���ت تل���ك اأب�ش���ع ف���رتة يف حيات���ي … وكن���ت يف تلك 
الف���رتة اجت���از مرحل���ة املراهق���ة والبل���وغ ، وه���ي مرحلة 
ذات اأهمي���ة بالغة يف من���و �شخ�شية االن�ش���ان ، ولعلني ال 
اأغ���ايل اذا قلت باأن �شخ�شيتي منت على اأ�شا�س من املرارة 

ال حد لها "  . 

ا�شط���دم داخله الت���واق يف الرجوع اىل ف�ش���ول الدرا�شة 
ومتابعة تعليمه برغبة اأ�شرته العارمة يف �شرورة ممار�شة 
عمل يتك�شب منه ويعيله يف اأمور دنياه ، وهواأمر اأ�شطره 
عل���ى م�ش�س ان يعود اىل مهن���ة العطارة ، ولكن هذه املرة 
افتتح دكانه اخلا�س به ، فجمع بني املهنة والرغبة العارمة 
يف الق���راءة ، ب���ل ووجد مت�شع���ًا لكتاب���ة اوىل مقاالته يف 
مو�شوع���ات متنوعة ، اأر�ش���ل العديد اىل خمتلف ال�شحف 
واملج���الت البغدادي���ة يومئ���ذ ، متاأثرًا مب���ا طالعه يف هذه 
امل���دة م���ن مق���االت واخب���ار تناولته���ا ال�شح���ف واملجالت 
امل�شرية وال�شامية ، وحازت على اهتمامه الكبري "الهالل" 
و "املقتطف" و "الر�شالة" و "الثقافة" ، بيد ان مقاالته تلك 
مل تل���ق اهتمامًا م���ن ال�شحافة العراقي���ة ، ومل يجد الكثري 

منها طريقه للن�شر. 

ا�شتمر على هذا املنوال بني القراءة والكتابة ، حتى جاءت 
انعطاف���ه تاريخية مهمة يف حياته وذلك خريف عام 1931 
، تلك االنعطافة املتمثلة يف عودته اىل مقاعد الدرا�شة مرة 
اخرى ، عندما علم يوم���ًا بافتتاح مدر�شة ابتدائية م�شائية 
يف الكاظمي���ة ، عندها قرر الت�شجيل فيه���ا واالن�شمام اىل 
ف�شوله���ا الدرا�شي���ة ومل���وؤه حما�ش���ة و�شغف بح���ب العلم 
، ترجم���ه اىل تف���وق يف الدرا�ش���ة ، اهل���ه اىل ا�شتكم���ال 
درا�شت���ه االولي���ة يف مرحل���ة املتو�شطة ، فانتق���ل للدرا�شة 
يف "متو�شط���ة الكرخ" ، تاركًا دكانه ومهنة العطارة دومنا 
رجع���ة ، م�شتثم���رًا اأرباحه فيه���ا يف االنفاق عل���ى درا�شته 

التي عدها تطورًا "ذا اأهمية كبرية" يف حياته . 

عن ر�سالة )  علي الوردي جهوده الفكرية واآراوؤه االإ�سالحية 
درا�سة تاريخية(
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الحزب الوطني الديمقراطي ودائرة 
التحقيقات الجنائية

في ذكرى رحيله في 13 تموز 1995 

علي الوردي في طفولته
ماهي ابشع فترة في حياته ؟
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ن����ج����دة ف���ت���ح���ي ص��ف��وة
زينب جبار رحيمة العكيلي

  يرجع تاريخ ال�شركة الكهرباء االنكليزية اىل عهد الدولة 
العثمانية اإذ منحت احد االأ�شخا�س امتيازًا يف 28 �شباط 
1912 بتاأ�شي�س ترامواي كهربائي وتنوير مدينة بغداد 
وجتهيزه���ا بالقوة الكهربائية،وه���ذا االمتياز حتول اإىل 
�شرك���ة موؤلفة من ذل���ك ال�شخ�س واأخر ع���ام 1914 ولكن 
احل���رب حالت دون قي���ام امل�شروع ،وعن���د احتالل بغداد 
قام���ت ال�شلط���ات الريطانية بتاأ�شي�س م�ش���روع تنوير . 
يف العام 1933 حدثت مقاطعة �شركة الكهرباء التي كانت 
ت���زود بغداد بالكهرباء،  اإثر قرار ال�شركة املذكورة ، التي 
�شع���رت ب�شاآلة اأرباحها،وال�شيما بعد امتداد الرتامواي، 
برف���ع اأ�شع���ار الوح���دة الكهربائي���ة " الكيل���و واط " اىل 

28 فل�ش���ًا، ع���ن كل وح���دة كهربائية للم�شتهلك���ني، ف�شعر 
اأه���ايل بغ���داد، وال�شيما العم���ال بارتفاع اأج���ور التنوير 
الت���ي ت�شتوفيها �شركة الكهرباء، فقرروا مقاطعة ال�شركة 
مقاطع���ة تامة حتى تخف����س ال�شركة اأ�شعاره���ا. ومهدوا 
له���ذه املقاطع���ة مبفاو�شات مع رجال ال�شرك���ة بداأت ايام 
ال���وزارة الكيالني���ة الثانية فل���م ت�شفر عن نتيج���ة، فقرر 
جمل����س "نقاب���ة اإحت���اد العم���ال العراقية") وه���و اال�شم 
البدي���ل ل����  " جمعية اأ�شح���اب ال�شنائ���ع " ، وذلك عندما 
طلب حممد �شالح القزاز  من وزارة الداخلية تبديل ا�شم 
اجلمعي���ة اإىل " نقابة احتاد العم���ال العراقية " ، فوافقت 

وزارة الداخلي���ة عل���ى تبدي���ل مواد 

النظ���ام الداخل���ي وتبدي���ل ا�شمه���ا. وهي منظم���ة نقابية 
قام���ت يف 28 اآي���ار 1933 ت�ش���م يف ع�شويته���ا ممثل���ني 
للنقابات واجلمعي���ات العمالية كافة. وهي مبثابة احتاد 
عام للعمال.ويع���د اأول احتاد عمايل لعموم عمال العراق 
.ومل تعم���ر " نقابة احتاد العمال " طوياًل ، اإذ  اأغلقت يف 
25 كانون االأول 1933 بعد م�شاركتها يف مقاطعة �شركة 
الكهرباء ( يف بغداد اعالن املقاطعة ب�شورة ر�شمية ابان 
حكم الوزارة املدفعية االأوىل وعينوا اليوم اخلام�س من 
�شهر كانون االأول 1933 موعدًا لذلك. مما جتدر اال�شارة 
الي���ه هنا، ان الوزارة املذكورة وقفت بال�شد من املقاطعة 
،وعمل���ت كل م���ا بو�شعه���ا لك�شر حملة 

املقاطع���ة. 
ف�شن���ت حملة اعتق���االت �شعواء �شد املنظم���ني لالإ�شراب 
وقي���ادات العم���ال وزجت به���م يف ال�شج���ون. ومل تكتِف 
بذل���ك، واإمن���ا قامت باإن���ارة املح���الت العام���ة باالأ�شواء 
ال�شاطع���ة وباإ�ش���راف وا�ش���ح وم���ن دون منا�شب���ة وذلك 
لتعوي����س ال�شرك���ة ع���ن خ�شائره���ا التي تكبدته���ا جراء 
املقاطع���ة ال�شامل���ة الت���ي مل ي�ش���ذ عنها �ش���وى احلكومة 

وكبار موظفيها.
  كان موق���ف احلكوم���ة يف ب���ادئ االأم���ر كما 
ه���و وا�شح���ًا �شلبيًا،غري اأنه���ا ا�شطرت يف نهاي���ة االأمر 
اإىل اإج���راء مفاو�شات مع ال�شركة مو�ش���وع البحث بعد 
اأن ا�شت���دت حرك���ة املقاطع���ة �ش���د ال�شركة. لق���د اأ�شفرت 
املفاو�ش���ات م���ع ال�شرك���ة عن تخفي����س اأ�شع���ار الوحدة 
الكهربائي���ة فل�ش���ني فق���ط ،ومل يقب���ل امل�شرب���ون بذل���ك 
التخفي����س واأ�شروا عل���ى ا�شرابهم ال���ذي ات�شع كثريا، 
عند ذلك �شعرت احلكومة باأن املقاطعة اأخذت بعدًا جديدًا 
لدرج���ة انه���ا قد تعكر �شف���و االأمن العام ، كم���ا اأنها بداأت 
تتخ���وف م���ن احتم���ال ا�شتغالل البع����س لتل���ك املقاطعة 
لتحقي���ق ماآرب���ه ال�شيا�شية ، فراحت تب���ث العيون لر�شد 

كل حركة.
بع����س  تهت���م  ان  ج���دًا  الطبيع���ي  م���ن  كان   
ال�شف���ارات يف بغ���داد مبو�ش���وع املقاطعة الت���ي تخ�شى 
من �شري���ان روح املقاطعة ال�شعبية اإىل كل ماهو اأجنبي، 
وال�شيما بعد ان رف�س العمال املقاطعون التخفي�س الذي 
اأجرت���ُه ال�شركة على اأ�شعار الوحدات الكهربائية مذكرين 
ال�شرك���ة بحقيقة غاية يف االأهمية ،وهي ان ال�شركة تبيع 
الكهرب���اء للعراقيني ب�شعر يعد اأ�شع���اف الذي تاأخذه من 
الريطانيني. �شم���د العمال املقاطع���ون ل�شركة الكهرباء 
يف مقاطعته���م وذل���ك عندم���ا اأ�ش���دروا بيان���ًا يف االأول 

م���ن كان���ون االأول 1933، حثوا فيه اجلمي���ع وبحما�شة 
وا�شحة على اال�شتمرار يف املقاطعة ،ورف�س التخفي�س 
ال�شئي���ل الذي اأجرته ال�شركة عل���ى اأ�شعارها . ان اأهم ما 
جاء يف البيان املذكور، عدم قبول التخفي�شات ل�شاآلتها، 
وان تك���ون متابع���ة ه���ذه الق�شي���ة ب���ني جمل����س النقابة 
واحلكومة حتريري���ة، ومينع اأع�ش���اء النقابة التفاو�س 
املبا�ش���ر حول ق�شية الكهرباء. كم���ا حث البيان مو�شوع 
البح���ث العام���ل على ع���دم  ا�شتخدام العن���ف اثناء �شرح 
مطاليب النا�س. وختم البيان بتوجيه �شكر جمل�س نقابة 

العمال لكل النا�س على معا�شدتهم وتاأييدهم للنقابة.
الذي يث���ري االهتمام يف هذا املجال، املوقف   
النهائ���ي لل���وزارة القائم���ة م���ن مو�شوع مقاطع���ة �شركة 
الكهرب���اء . فق���د زعم مت�شرف) حماف���ظ( بغداد يف كتاب 
اأر�شل���ُه اىل حممد �شالح الق���زاز معتمد نقابة العمال ، اأن 
املت�ش���رف ال علم ل���ه ب�شرعية النقاب���ة.ويف الوقت نف�شه 
ا�شتدع���ى ناج���ي �شوك���ت  وزي���ر الداخلية حمم���د �شالح 
الق���زاز حم���اواًل اقناع���ه باإنهاء االإ�ش���راب، لكن���ه ابى اإال 
بع���د ان تلبي ال�شركة جميع مطاليب امل�شتهلكني،عند ذلك 
اأمرت احلكومة بنفي حممد �شالح القزاز اىل ال�شليمانية 
، كم���ا �شي���ق عدد م���ن العم���ال اىل املحاكم بتهم���ة توزيع 
املن�ش���ورات ال�شري���ة �ش���د احلكومة،  فاأ�ش���درت حمكمة 
التميي���ز قرارا يف يوم 10 �شب���اط 1934 يق�شي بخف�س 
ه���ذه املدة اإىل ثالث���ة اأ�شهر، وجعل حم���ل اإقامة املبعدين 

مدينة بعقوبة بدال من ال�شليمانية.
الب���د من الق���ول هن���ا، ان احلكوم���ة حاولت   
�شل �شح���ف املعار�ش���ة امل�شاندة لالأح���زاب، حيث جلاأت 
ال���وزارة اىل تعطي���ل �شحيفت���ي " االأه���ايل و" االإخ���اء 
الوطن���ي " غ���ري اأن ال�شحف االأخرى بقي���ت على موقفها 
امل�شاند لالإ�شراب واإدانة ال�شلطة على وقوفها اإىل جانب 

ال�شركة �شد م�شالح ابناء ال�شعب). 
مل يك���ن جمل�س النواب بعي���دًا عن تطورات   
مو�ش���وع مقاطع���ة الكهرب���اء فق���د ت���رددت ا�ش���داوؤُه يف 
اأروق���ة املجل�س، اإذ تطرق عدد م���ن  النواب،وال�شيما من 
املعار�ش���ة للمو�ش���وع. ومل تكت���ف ال�شلط���ة مب���ا اقدمت 
عليه م���ن االعتقاالت بل، حاولت الني���ل اأكر من احلركة 
العمالية، ففي 2 كانون الثاين 1934 داهم رجال ال�شركة 
مق���رات جمعيات العمال واالأ�شن���اف، و�شادرت اوراقها 
و�شجالتها، وعندما �شمح ملحمد �شالح القزاز بالعودة اإىل 
بغداد يف بداية �شباط 1934 اعرت�س على اعمال اللجنة 
الت���ي كلفت باال�شراف على  ح�شابات ال�شركة التي األفتها 
الوزارة املدفعية المت�شا����س غ�شب النا�س،وقدم القزاز 
كتاب���ًا اىل وزارتي الداخلي���ة واالقت�ش���اد واملوا�شالت. 
ولك���ن ال�شرك���ة مل ترتاجع ، ومل جت���ر تخفي�شا اآخر على 
التخفي����س الذي اجرت���ُه ،ومن ثم اعلن وزي���ر االقت�شاد 
واملوا�ش���الت امام جمل����س النواب �شراح���ة انه الجمال 
الأي تخفي����س اأخر اال بعد مرور خم����س �شنوات ،ح�شب 
االتفاقي���ة املرمة م���ع �شركة التنوير والق���وة الكهربائية 

ملدينة بغداد.
  ا�شتمر االإ�شراب ملدة 27 يوما ،وقد فر�شت 
ال�شركة على االهلني غرامة الإع���ادة الكهرباء اىل بيوتهم 
قدرها )380( فل�شًا ل���كل م�شرتك، على الرغم من ذلك بنّي 
االإ�ش���راب ان ال���دور الكب���ري ال���ذي ي�شتطي���ع العمال ان 
يلعب���وه يف حياة البلد ال�شيا�شية، االمر الذي رفع �شمعة 

العمال ومنظماتهم يف نظر النا�س.

 عن ر�سالة)املوقف الر�سمي وال�سعبي 
من الطبقة العاملة 1939-1932( (

�شي�شاأل قوم من زكى مبارك ... 
وج�شمي مدفون ب�شحراء �شماء

فان �شاألوا عنى ففي م�شر مرقدي ... 
وفوق ثرى بغداد مترح اأهوائي

مل تك����ن خ�ش����ارة االأدب العرب����ي يف وف����اة الدكت����ور زكى 
مبارك - رحمه الله - هينة وال بالتي ميكن اأن تعو�س

وقد قال االأ�شتاذ الزيات يف رثائه الرائع للمرحوم املازين 
). . . . ف����اإذا اأ�شي����ف اإىل ذل����ك اأن امل����ازين كان اأحد الكتاب 
الع�شرة الذين يكتبون لغتهم عن علم، ويفهمون اأدبها عن 
فق����ه، ويعاجلونها بيانها عن الطب����ع؛ وان هوؤالء الع�شرة 
ال����ررة متى خل����ت اأمكنتهم يف االأجل القري����ب اأو البعيد، 
فل����ن يخلفه����م يف هذا الزم����ن الثائر احلائ����ر العجالن، من 
يحم����ل عنهم اأمان����ة البيان، ويبل����غ بعدهم ر�شال����ة االأدب، 
اأدركنا فداحة اخلطب الذي نزل باالأمة العربية يوم توفى 

هذا الكاتب العظيم(
وهذا الكاتب اآخر من اأولئك )الع�شرة الررة( فقدته اللغة 
العربية ي����وم فقدت املج����اور االأزهري، والناق����د االأملعي، 
والباح����ث املتعم����ق، وال�شاعر املتغزل، ربي����ب �شنرتي�س، 
الع����راق  ليل����ى املري�ش����ة يف  وحبي����ب باري�����س وطبي����ب 

)الدكاترة( زكى مبارك
وال ري����ب اأن اأدب زك����ى مب����ارك �شين����ال م����ا ي�شتحق����ه من 
درا�شة الباحث����ني وعناية املوؤرخني، ويحتل مكانه الالئق 
ب����ه بني اأدباء جيله، واترك الأ�شدقاء زكي مبارك اأن يرثوا 
ال�شدي����ق ال����ويف، ولتالميذه وع�ش����اق اأدب����ه اأن يدر�شوا 
الكات����ب البليغ، ولزمالئه ومعا�شريه اأن يرتجموا للفالح 
ال����ذي دفع����ه جده وطموحه م����ن القري����ة اإىل االأزهر، ومن 

االأزه����ر اإىل اجلامعة، ومن القاهرة اإىل ال�شف االأول بني 
اأدباء هذا اجليل. . .

واإمن����ا هذه حتية م����ن عراق����ي اإىل االأدب امل�ش����ري الذي 
اأح����ب العراق، فاأحبه العراقي����ون، ومنح هذا البلد قطعة 
من قلبه، وجانبًا من اأدبه، فبادله اأهله املحبة واالإعجاب، 

وقابلوه بالرعاية واالإكرام. . . .
حتية وفاء اإىل تلك الروح اللطيفة املرفرفة فوق بغداد. 

. .
ترج����ع �شل����ة الدكتور زكى كب����ارك بالع����راق اإىل عهود 
درا�شت����ه االأوىل ي����وم عن����ى ب����االأدب العبا�ش����ي و�شغل 
نف�ش����ه اأعوام طويلة باأدباء العراق، فبث هذه الدرا�شة 
يف حمبة الع����راق، وا�شرتعى تاريخه احلافل تفكريه 
واأله����ب خيال����ه. وقد خاط����ب العراقي����ني ذات مرة يف 

بع�����س حما�شراته العام����ة قائاًل: )واأن����ا يف الواقع تلميذ 
بغ����داد قب����ل اأن اأكون تلمي����ذ يف القاه����رة اأو باري�س، فاإن 
راأيتم �شراحتي فال تلوموين، فاللوم على اأ�شالفكم الذين 

�شرعوا مذاهب العقل واملنطق(
حت����ى اإذا دعي - رحم����ه الله - اإىل التعليم يف دار املعلمني 
العالية ببغداد �شنة 1937 رحب بذلك قائاًل: اإن من العقل 
اأن اع����رف جوانب م����ن ال�شرق بع����د اأن عرفت جوانب من 
الغ����رب. و�ش����ح عندي اأن الهج����رة اإىل الع����راق قد ت�شرح 
دقائ����ق االأدب يف الع�شر العبا�ش����ي، ولي�س من املقبول اأن 
ي�شح ملثل����ى اأن ي�شف باري�س عن علم، وي�شف بغداد عن 

جهل.
و�ش����د رحال����ه اإىل بغ����داد، ف����كان مل�ش����ر فيه����ا �شف����ري اأدبيًا 
ممت����ازًا، واأحدثت زيارته فيها حركة اأدبية ون�شاطًا فكريًا 

قلم����ه - عل����ى  يبث����ه  مب����ا كان 
عادت����ه اأي����ان كان - يف �شحافة الع����راق وجمتمعاته 

واأنديت����ه من حيوية وحرك����ة. )وما ه����ي اإال اأ�شهر قالئل( 
كما يق����ول )حتى كنت على �ش����الت مبختلف الطبقات يف 
بغ����داد، وحتى �شحت لنف�شي اأخطاء كثرية يف فهم االأدب 

والتاريخ(
ق�ش����ى زكي مبارك يف العراق ت�شع����ة اأ�شهر حافلة بالعمل 
يق����ف ن�شاط����ه يف ح����دود عمل����ه  زاخ����رة باالإنت����اج، ومل 
الر�شم����ي، اأو درو�ش����ه يف دار املعلم����ني العالي����ة، واإمن����ا 
جت����اوزه اإىل تاألي����ف �شت����ة جملدات ع����ن الع����راق وكتابة 
مئ����ات املق����االت، واإلقاء ع�ش����رات املحا�ش����رات. وقد عنى 
- رحم����ه الله - ب�شئ����ون العراق الفكري����ة والثقافية عناية 
عظيم����ة، فدر�س االأدب العراقي عن فهم وروية، وكتب عن 

املراأة العراقية ونه�شتها، وتبنى فكرة اإن�شاء اجلامعة 
العراقية، وحتم�س لها اأك����ر من العراقيني، ودعا اإليها 
يف كل منا�شب����ة - واأحيانًا بدون منا�شبة اأي�شًا - ولعله 
كان اأول م����ن دع����ا له����ا ووجه اإليه����ا اأنظ����ار امل�شوؤولني، 
وحمله����م عل����ى التفك����ري اجلدي فيه����ا. وتط����وع - رحمه 
الل����ه - لت�شحي����ح م����ا كان خاطئا م����ن االآراء واملعلومات 
ع����ن الع����راق يف الب����الد العربي����ة، ف����كان على قول����ه )من 
�ش����ور العراق يف م�ش����ر، ومن �شور م�ش����ر يف العراق( 
وكان ر�ش����ول االأخوة العراقية امل�شري����ة، اأدى بقلمه ما ال 
توؤديه �شف����ارات وال معاهدات، ق����ال يف امل�شريني - وهو 
�شاه����د م����ن اأهله����ا - )اإن امل�شري����ني يف����دون اإىل الع����راق 
ولي�����س يف �شدوره����م ث����روة غ����ري احلب، وم����ن اأجل هذا 
يحبهم العراقيني، فاإن �شمعتم اأن م�شريًا �شقي يف العراق 

فاعلموا اأنه م�شري مزيف(
كم����ا قال يف اأهل العراق - وهو اخلبري العارف بهم - )اإن 
العراقي����ني يحبونن����ا ا�شدق احل����ب، فليعرفوا جي����دًا اإننا 
نحبه����م ونتمنى له����م كل اخلري، وننظ����ر اإىل بالدهم نظر 

االأخوة ال�شادقة التي ال ت�شمر غري العطف وال�شدق(.
وطل����ب اإلي����ه اأن يلقى يف بغ����داد حما�ش����رات اأدبية عامة، 
وجمامل����ة  اإكرام����ًا  عراقي����ًا  �شاع����رًا  ملو�شوعه����ا  فاخت����ار 
الأهل����ه، وملا راآه م����ن �شبه بني �شخ�شي����ة ال�شريف الر�شى 
و�شخ�شيت����ه يف تدف����ق االإح�شا�����س وكاآب����ة العاطفة وغدر 
الزم����ان، ف����اأدى بذل����ك خدمت����ني جليلت����ني، االأوىل ل����الأدب 
العرب����ي، اإذ اأحيا ذكرى هذا ال�شاه����ر العظيم الذي مل ينل 
�شع����ره ما ي�شتحقه م����ن عناية ودرا�ش����ة. والثانية للعراق 
مل����ا جره احلديث من ذكر العراق وو�شفه وتاريخه. وكان 
- رحم����ه الله - مبا ع����رف عنه من اندف����اع ال�شعور وحدة 
العاطف����ة ورق����ة الطبع ق����د در�����س ال�شريف الر�ش����ى ودعا 
النا�س اإىل درا�شته ودلهم على مواطن العبقرية والعظمة 
يف �شع����ره. ولكنه كان اأول من �ش����دق اأقواله فيه، وزادته 
درا�شته لل�شريف الر�شى اإعجابًا به، حتى قال عند تقدميه 
املحا�ش����رات جمموعة يف كتاب، عل����ى طريقته املعروفة: 
)اإن ال�شري����ف الر�ش����ى يف كتاب����ي، ا�شعر م����ن املتنبي يف 
اأي كت����اب، ولن يكون املتنبي اأ�شعر م����ن ال�شريف اإال يوم 

املوؤلف عنه كتابًا مثل هذا الكتاب!(
ويف بغداد نظم ق�شيدة األقاه����ا يف )نادى القلم العراقي( 
يق����ول اإنها اأعظم ما نظ����م يف حياته عنوانه����ا )من جحيم 

الظلم يف القاهرة اإىل �شري الوجد يف بغداد( ومطلعها
وف����دت على بغ����داد والقلب موج����ع ... فه����ل فرجت كربى 

وهل اأبراأت دائي؟
وقال - رحمه الله - يف )وحي بغداد(:

)واأخ�ش����ى اإال اظف����ر بكلمة رث����اء يوم ي�شمن����ي النا�س اإىل 
ق����ري، فذاكرة بنى اآدم �شعيفة ج����دًا، وهم ال يذكرون اإال 
م����ن يوؤذيه����م، اأما ال����ذي يخدمهم وي�شق����ى يف �شبيلهم فال 
يذك����ره اأحد منهم باخل����ري اإال وفى كالمة ن����رة ت�شري اإىل 

اأنه يت�شدق بكلمة املعروف(
كال يا �شديق العراق وحمبه!

فلن ين�ش����اك العراقيون، وه����م ذكروك مل يح�شن����وا اإليك، 
بكلم����ة  يت�شدق����وا  ومل  اأنف�شه����م،  اإىل  اح�شن����وا  واإمن����ا 
املع����روف، ب����ل ردوا دين����ا ل����ك يف اأعناقه����م. وان����ك مل تعد 

احلق يوم قلت:
)و�شتم����ر اأجي����ال واأجي����ال، وال ين�ش����ى اأه����ل بغ����داد، اأن 
مدينته����م عا�س فيها رجل اأحبها اأ�شدق احلب، ا�شمه زكى 

مبارك.(

جملة ) الر�سالة( العدد 983 يف 5 ماي�س 1952   

من احداث بغداد المدوية

مقاطع��ة االهال��ي لش��ركة الكهرباء 
االجنبية سنة 1933 

نص نادر

األديب المصري ال��ذي أحب العراق 
واخلص اليه
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

رفيق عارف وتنظيم الضباط االحرار

www.almadasupplements.com

رفعة عبد الرزاق محمد

رح���م  الل���ه رفي���ق ع���ارف الرئي����س االخ���ري الركان 
اجلي����س العراقي يف العه���د امللكي ، فقد كان بغداديا 
حتى النخاع ، فطيبته هي التي لعبت دورا كبريا يف 
م�ش���ي تنظيم  ال�شب���اط االح���رار اىل النهاية وقيام 
ث���ورة مت���وز 1958 . لقد ) طمطم ( ما كان  يبلغه من 
ن�شاط التنظيم ، وقلل من اهميته امام الثالثة الكبار 

: نوري با�شا  واالمريعبد االله وامللك ال�شاب .
ومل ي���زل ه���ذا املو�ش���وع اجل�شي���م م���ن غوام����س 
تاريخن���ا احلدي���ث ..ارى ان احلقيق���ة ال تكتم���ل اال 
ب�شه���ادة الفريق الركن رفيق ع���ارف ، وهي ال�شهادة 
التي بخل عارف ببيانها ب�شكل علني حتى وفاته يف 

�شهر اب 1992 .
يف منت�ش���ف الثمانيني���ات عرفني ال�شي���د انور عبد 
احلمي���د ال�شامرائي على احد اقرب���اء املرحوم رفيق 
ع���ارف ، وهو ال�شيد �شفيق القيمقجي ، وهو �شابط 

متقاع���د واديب �شاع���ر ، وهو �شقيق عمي���د ال�شرطة 
الريا�ش���ي فهم���ي القيمقجي وقد توف���اه الله يف 22 

ت�شرين االول 1997.
وج���رى احلدي���ث ع���ن ث���ورة مت���وز 1958 وموقف 
رفي���ق ع���ارف ، فقال يل ان خاله رفي���ق عارف رف�س 
رف�شا تام���ا احلديث عن املو�شوع او اجراء اي لقاء 
مع �شحفي او باحث على حد �شواء ، وانه يعرف �شر 
الث���ورة ! . بعد ايام التقي���ت ال�شيد �شفيق القيمقجي 
يف مكتبة املثنى واخرين انه زار خاله رفيق عارف 
ومعه ال�شيد انور ال�شامرائي الذي تقع داره بالقرب 
م���ن دار ع���ارف يف الوزيرية ، وعلم���وا ان املرحوم 
ع���ارف �ش���رع بكتاب���ة ذكريات���ه وت�شجي���ل �شهادت���ه 
للحقيق���ة والتاريخ ، وال ين���وي ن�شرها اال بعد حني 
.. وان���ه يحت���اج اىل بع����س املراجع الكم���ال الكتابة 
و�شح���ذ ذاكرت���ه ، فاخ���راه ان له���م اح���د اال�شدقاء 

ال�شب���اب ، وه���و كاتب ه���ذه ال�شط���ور ، ميكنه ابداء 
امل�شاع���دة يف ذل���ك ، فوافق بال ت���ردد ، وانه �شيكون 

يف ا�شتقبالنا يف داره بعد يومني .
�شفي���ق  ال�شيدي���ن  م���ع  ذهب���ت  املح���دد  الي���وم  يف 
القيمقج���ي وان���ور ال�شامرائ���ي اىل دار رفيق عارف 
، الواقع���ة خل���ف بناي���ة املجم���ع العلم���ي العراق���ي ، 
وقبي���ل الو�ش���ول اىل ب���اب لدار،التقين���ا الدكت���ورة 
عالية �شو�شه وهي ت�شكن بيتا جماور، فالتحقت بنا 
. ويف البداي���ة ذكر املرحوم رفيق عارف ان الدكتور 
علي الوردي ال���ذي ي�شكن هو االخر بيتا غري بعيد ، 

يزوره ب�شكل دوري ويتحدثان بامور تاريخية .
ومما ذكره يف تلك اجلل�شة �شكره لل�شيد احمد ح�شن 
البكر الرئي�س ال�شابق عل���ى اعادة حقوقه التقاعدية 
كامل���ة . ومل���ا جرى احلديث عن ث���ورة متوز ذكر انه 
امتن���ع ع���ن احلدي���ث حت���ى للمقرب���ني من���ه ال�شباب 

تتعلق بامل�شلح���ة الوطنية ، وملح اىل انه يعرف �شر 
ق���ادة الثورة و�شالته���م ، و�شلته هو بتل���ك الوقائع 
، وذك���ر ان تل���ك االحداث مل تتجرد م���ن ح�شا�شياتها 
التاريخي���ة ، الن بناء الدولة بع���د ثورة متوز اعتمد 

على جمريات تلك االحداث التاريخية اخلطرية .
وان���ه يتحمل مع املرحوم غ���ازي الداغ�شتاين بع�س 
امل�شوؤولي���ة يف ذل���ك ، ملوقفهم���ا امل���رتدد م���ع تنظي���م 
ال�شباط االحرار . وانه �ش���رع بكتابة مذكراته بذلك 
وو�شع روؤو�س املواد التي يكتبها ، �شاكرا الدكتورة 
عالي���ة �شو�ش���ة عل���ى ح�شوله���ا �ش���ورة ا�شبارت���ه 
التقاعدية كاملة من هيئة كتابة التاريخ الع�شكري يف 
وزارة الدف���اع، مما �شي�شهل عملية الكتابة والتذكر . 
لقد زودت���ه فيما بعد بالعديد م���ن الكتب والدوريات 
وامل�شموع���ات ونحو ذلك ، وم���ن الطريف انه كان ال 
يبايل بروايات بع����س اال�شماء ويعدها غري امينة . 
ومل تزل قائمة حمتويات مذكراته وبع�س التعليقات 

بقلمه موجودة لدي .
ورفيق عارف من ا�شرة بغدادية قدمية �شكنت حملة 
جدي���د ح�شن با�شا ، من اع���الم اال�شرة ح�شني افندي 
القيمقج���ي املتوف���ى �شن���ة 1899 �شاح���ب املجل����س 
الكب���ري ، اعقبه ولداه احمد وع���ارف ، اما احمد فهو 
والد االطباء امل�شهورين اح�شان واكرم وانور ، واما 
عارف افندي فه���و والد رفيق ووفيق الذي كان امرا 
لل���واء االول وبرتبة عميد عند ان���دالع الثورة . بعد 
جن���اح الثورة مت اعتقال���ه وحماكمته اأم���ام املحكمة 
ع�شكرية ملحاكمة رج���ال العهد امللكي، ثم مت االإفراج 
عن���ه بعد ثالث �شن���وات، ومتت اإع���ادة االعتبار اإليه 
بعد اإلغاء املحكم���ة املذكورة واإلغاء كافة اإجراءاتها. 
وبقي الفريق الرك���ن حممد رفيق عارف متقاعدًا يف 
الع���راق ومل يغ���ادره، وح���ج اإىل بيت الل���ه احلرام، 

وتويف يف بغداد اأواخر اآب 1992


