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االثنين )7( تشرين األول 2019

رنا عبد الجبار الزهيري

ارتق���ى عل���ي ر�ص���ا ال���اظ با�صوي���ة بغ���داد والب�ص���رة 
و�صه���روز ، ف�ص���ا عن با�صوية حل���ب، يف 27 اأيلول عام 
1831 ، وبغ���داد تعي����ش اأ�ص���واأ اأَّيامها ، اذ مل ت�ص���رجع 
عافيتها بعد من كارثتي الطاعون والفي�ص���ان ، وموؤيدو 
ال���وايل املع���زول ما يزال���ون على ق���وة ال ي�ص���تهان بها. 
فوج���د ال���اظ اأّن تاأ�ص���ي�ش حكوم���ة مركزية عل���ى دعائم 
���َن  را�ص���خة ، يتطلَّ���ب اأوال الق�ص���اء عل���ى املمالي���ك، فد�صَّ
حكمة بتلطيخ يديه بدمائهم ، فذبحهم مبكيدة دبرها لهم 
ع ل�ص���ماع قراءة  ، اذ دعاه���م ، يف 30 اأيل���ول ، اىل التجمُّ
الفرمان ال�ص���لطاين ، وبعد ان اكتمل جمعهم ، ْان�َصلَّ من 
اته باإمطار املجتمعني  مكان االجتماع ، لياأذن لثّلِة من قوَّ
بوابل من ر�ص���ا�ش بنادقهم ، طبقًا التفاق م�صبق ، فَقتَل 
عددًا كبريًا منهم  ، ب�ص���منهم نحو اأحَد ع�ص���ر �صخ�صًا من 

روؤ�صائهم .
اأعقب���ت هذه املكي���دة عمليات مط���اردة للمماليك يف بقية 
اأنح���اء اإاليالة ، َقتل خالها من ُقت���ل، واألقي القب�ُش على 
االآخري���ن ، وجن���ا منهم من كان���ت له عاق���ات وثيقة مع 
البيوت���ات البغدادي���ة ال�ص���هرية  ، وَمْن َفرَّ اىل الب�ص���رة 

ملتجاأً اىل مت�صّلمها عزيز اأغا.
عفا علي ر�ص���ا عن الوايل داود با�ص���ا ، وقد علّل بع�صهم 
ه���ذا العف���و باأّن ال���اظ رف�ش حتم���ل م�ص���وؤولية القتل ، 
وال�صيما ان حادثة قتل خور�صيد با�صا ، لعلي با�صا وايل 
ن خور�ص���يد من  ياني���ة، كان���ت ماثل���ة اأماَم���ه ، اإذ مل يتمكَّ

تربئة نف�صه منها حتى مماته. 
وي���رى اآخ���رون اأَنَّ داود جنا من غ�ص���ب ال�ص���لطان ، الأّن 
ال�صلطان مل ُيرْد اأن ُينفَر حممد علي با�صا وايل م�صر ، اأو 

اأنه اأ�صفق عليه لعلمه بخدماته التي ّقدمها للدولة 
العثماني���ة ، اإاّل اأَّن االأح���داث الاَّحقة توؤكدِّ اأنَّ ال�ص���لطان 
العثماين وواليه اجلديد يف بغداد ، اأبقياه حّيًا ، ع�ص���ى 
اأَنَّ التعليم���ات  ���رَح خماب���ئ ثروات���ه، وال�ص���يَّما  اأَن ُي�صّ

املوّجه���ة م���ن ا�ص���تانبول اىل عل���ي ر�ص���ا كان���ت تن����شُّ 
على �ص���بط جمي���ع االأم���وال واملمتلكات املنقول���ة لدواد 
با�ص���ا واملماليك ، وت�ص���جيلها ، واإر�ص���الها اىل العا�صمة 

ا�صتانبول. 
وق���د اأُ�ص���يع اأَنَّ داود ميلك اأمواال طائل���ة ونفائ�ش كثرية 
ره���ا البع����ش باأكرث م���ن اربعمائة األف  وجموه���رات، قدَّ
ن من جمعها خال اأربَع ع�ص���رة �ص���نة  كي����ش اقج���ه ، متكَّ

من 
با�صويته. لذلك بذل الاَّظ جهودًا حثيثة لو�صع اليد على 

تلك االأموال .
َحمل���ْت اأعم���اُل ال���وايل اجلديد اأه���ايل بغداد عل���ى مقته 
وكرهه ، اإذ �ص���كَت عن ق�ص���وة رجال���ه املفرطة يف جتريد 
النا�ش من ممتلكاتهم ، فما كادت تنق�صي املدة التي كانت 

ت�صمح مبرورها الفطنُة ويحتمها احلذُر ، حتى �صودرت 
جمي���ع ممتل���كات الذي���ن كان لهم اأدن���ى ارتباط بالبا�ص���ا 
ال�ص���ابق. وكان موظفو ال���ّاظ ال يتورعون حتى عن كيِّ 
الن�صاء و�ص���ربهنَّ الإجبارهن على االدالء مبعلومات عن 
���ن. يف وقت  بئها اأزواجُه���ن اأو اآباوؤهَّ االم���وال الت���ي يخِّ
َع���دَّ فيه بع�ش االأه���ايل الوايل اجلديد مرّت���دًا عن الدين 
يَّ الغربي) لب�ش ال���وايل الزيَّ  اال�ص���امي الرتدائ���ه ال���زَّ
املذكور تنفيذا لقانون القيافة )اللبا�ش( ، الذي �صدر يف 
3 اذار ع���ام 1829 ، ال���ذي ن�ش على وج���وب ارتداء كل 
موظ���ف حكومي م���دين ورجل دين اجلاكيت )ال�ص���رة( 
والبنطل���ون )ال�ص���روال( وغط���اء الراأ����ش الطربو�ش(. 
ف���زادت ه���ذه االأَعم���ال من �ص���ورة الغ�ص���ب الت���ي كانت 
ت�ص���تعُر يف نفو�ش االأه���ايل ، حتى جاءت حادث���ة اأّرملة 

رتها ، )وهي �ص���يدة علوية من اأ�ص���رة  ر�ص���وان اأغا ، َفَفجَّ
نقيب منديل ، اأّّما ر�ص���وان اأغ���ا فكان من املماليك ، توىل 
رئا�صة احد افواج اجلي�ش االنك�صاري يف بغداد . ثم ُعنّيَ 
رئي�ص���ا لقواتها النظامي���ة ، له جمل�ش وحرم���ة عند اأهل 
بغ���داد ، وقد بط�ش به علي ر�ص���ا ، واأخ���ذ اأمواله، ونهب 

داره ( فقد التجاأت اىل بيت املفتي 
عب���د الغني اجلميل لُتودَع عندهم طفلها البالغ من العمر 

�صت �صنوات ، قبل فرارها 
من رجال الوايل ، لكنَّ رجال الوايل انتهكوا حرمة بيت 

املفتي فدخلوه عنوة ، بحثًا 
ا اأغ�ص���ب املفتي. وهو " رجل �ص���جاع كرمي ذو  عنها ، مِمَّ
ية على اأهل وطنه ، يحمي الَنّزيل ، وال يعطي  دهاء وحمَّ
الّدخي���ل، ويطع���م البائ�ش الفقري"  ، فطل���ب من الوايل ، 
يف 28 ماي����ش ع���ام 1832 ، الكفَّ عن مث���ل هذه االعمال 
َر  ، وعندم���ا اخفق يف احل�ص���ول على ج���واب قطعي فجَّ

ه. انتفا�صَة �صعبَّيًة �صدَّ
وي�ص���ري �ص���احب )ذي���ل مطال���ع ال�ص���عود( اإىل اأَّن اأهايل 
بغ���داد �ص���كوا اىل املفت���ي م���ا يج���ري عليه���م م���ن اأنواع 
التحقري واالهان���ات ، فاأمرهم باأن يقتلوا الذين يعتدون 
عليه���م ، ويتعر�ص���ون للن�ص���اء ، فنف���ذ اأه���ل بغ���داد اأم���ر 
مفتيه���م، حتى بداأت اأعداد القتلى من اجلنود تزداد يوما 
بعد اآخر ، وعندما و�صى بع�ش �صعاف النفو�ش اىل علي 
ر�ص���ا با�ص���ا باأّن قتل اجلن���ود مبني على اأم���ر املفتي عبد 
املغن���ي اجلمي���ل وتعليماته، اأم���ر ال���وايل بالقب�ش عليه 
ونه���ب اأمواله. عنده���ا خرجت مظاهرة م���ن حملة قنرب 
راي ، وبداأت  علي )حمل �صكن املفتي( واجتهت نحو ال�صَّ
اأع���داد املن�ص���ّمني اإليه���ا باالزدياد ، "فانحاز ن�ص���ف اأهل 

بغداد اىل جانب املفتي". 
اأخمدت قوات الوايل هذه االنتفا�صة بالقّوة ، فا�صتبكت 
م���ع املتظاهري���ن الذي���ن و�ص���لوا اىل ب���اب احل���رمي يف 
ال�ّص���راي ، واأطلقت عليهم نريان اأ�ص���لحتها ، ثم ق�ص���فت 
املحلة املنتف�ص���ة باملدفعية، فّدم���رت اأكرث بيوتها ، ومنها 
بيت املفتي، فاحرقت مكتبته التي كانت ت�ص���مَّ اأكرث من 
�ص���بعة اآالف كتاب  عندها اأ�ص���ُطر املفت���ي اىل الفرار اىل 

ع�صرية عقيل. 
اأُختلف يف تقومي انتفا�صة املفتي ، فعّدها بع�ش الباحثني 
ثورًة قومية ، واأّنها كانت من وحي الفتح امل�ص���ري لباد 
ال�ص���ام ، ونتيج���ة التجاوب مع حمت���واه القومي. بينما 
يقّل���ل اآخرون من �ص���اأنها بالق���ول : "اإّن املفتي ا�ص���تنجد 
باملغاوي���ر من اأبن���اء حملَّته ونخاهم حلماي���ة )العلويَّة( 
ال�ص���ريفة... فهبوا لنجدته كما ه���ي عادتهم يف مثل هذه 

احلالة".
واإذا اأردن���ا اأن ن�ص���ع االنتفا�ص���ة يف اطاره���ا التاريخي 
ال�ص���حيح ، نق���ول : اأّن حرك���ة عبد الغن���ي اجلميل كانت 
ا�ص���تجابة وا�ص���حة للتذمر الذي تف�ّصى بني اأهايل بغداد 
، نتيج���ة ل�صيا�ص���ة ال���وايل اجلدي���د وجه���ازه االداري ، 
وي�صري اىل ذلك قائد االنتفا�صة بقوله : " اإينِّ مل اأُثْر على 
ال�ص���لطان ، بل على مظامل الوايل التي حّلت باالأهايل") 
هذا ما ينقله الدكتور علي الوردي ، عن املحامي ح�ص���ني 
جميل ، وهو من اأ�صرة عبد الغني اجلميل ، وكان ح�صني 
قد نقله عن بع�ش الر�ص���ائل التي كتبها عبد الغني عندما 
كان يف بل���دة عان���ة يف اثن���اء التجائ���ه اإليه���ا بعد ف�ص���ل 
انتفا�ص���ته(. و ف�ص���ًا عن ذلك هي حركة ال ميكن ف�صلها 
عن م���دى مت�ص���ك العراقيني باال�ص���تقال الن�ص���بي الذي 
متتعوا به خال �ص���ني حكم داود با�صا ، كما بّينت مكانه 

املفتي لدى اأهايل بغداد .

ظ  ( عن ر�ضالة )اإيالة بغداد يف عهد الوايل علي ر�ضا الالَّ

احتجاجات محلة ) قنبر علي (
سنة 1932

ن����ص����ي����ر ال�����ج�����ادرج�����ي

كان���ت )كلي���ة ال�ص���يدلة والكيمي���اء( يف بغداد ق���د اأدخلت 
تعدي���ات على نظامه���ا الداخلي يجعل م���ن الطالب املعيد 
يف بع�ش الدرو�ش معيدًا يف موا�ص���يع �صفه كافة. "ن�ش 
تعدي���ل الفقرة )ج( من امل���ادة )34( من ه���ذا النظام "على 
الطالب املعيد اعادة كافة موا�ص���يع ال�ص���ف الذي ير�ص���ب 
فيه". فعد طاب هذه الكلية ذلك التعديل اجحافًا بحقوقهم 
كون���ه يك���ون باأث���ر رجع���ي، م���ا حمله���م عل���ى االحتج���اج 
واال�صراب عن الدوام اعتبارًا من يوم 26 ت�صرين االول/
نوفمرب من عام 1952، وقد ات�صع اال�صراب لي�صمل كليات 
اخ���رى كالطب واحلقوق والتجارة وغريها، ت�ص���امنًا مع 

كلية ال�صيدلة والكيمياء، حتى ُيلغى التعديل املذكور.
كان الطلب���ة امل�ص���ربون ق���د اأعلن���وا حينه���ا ع���ن تاأييدهم 
ملطال���ب االأح���زاب ال�صيا�ص���ية الت���ي وردت يف مذكرته���م 
املرفوع���ة للب���اط، كونه���ا املع���رب احلقيق���ي ع���ن مطال���ب 

ال�صعب، مطالبني احلكومة باال�صتجابة لها.
وق���د ه���زاأ وزير ال�ص���حة ال�ص���يد )عب���د الرحم���ن جودت( 
باال�ص���راب فلم يعره اهتمامًا ُيذكر يف البدء، فلما ا�ص���تمر 
ب�ص���عة ايام، ا�ص���طرت الوزارة اىل ادخال تعديل اآخر يف 
16 ت�ص���رين الثاين/نوفمرب األغ���ت مبوجبه مواد التعديل 

ال�صابق.
والظاه���ر ان تدب���ري وزارة ال�ص���حة مل ُير����شِ عمادة كلية 

ال�ص���يدلة والكيمي���اء فح���دث مامل يك���ن يف احل�ص���بان، اإذ 
دخل واقتحم ثاثة ا�ص���خا�ش -قيل اإنهم جمهولون- حرم 
الكلية يف اليوم املذكور وانهالوا على بع�ش الطلبة �صربًا 
ولكم���ًا، ما اأثار ا�ص���تفزاز بقية زمائهم وغ�ص���بهم ليحدث 
ا�صتباك مبا�ص���ر مع املُعتدين كان اأكرث املت�صررين ج�صديًا 
فيه الطالبني )ُمنع���م ابراهيم نعمان وجبار حممد( اللذين 

ا�صيبا على اأثره بجروح عديدة.
كان ُيعتق���د اأن عمي���د الكلي���ة واأحد املدر�ص���ني املعيدين قد 

حّر�ش هوؤالء اال�صخا�ش على االعتداء على الطلبة.
وال�ص���بب كما قيل يف حينه اأن بع�ش الطاب قد اأ�ص���معوا 
الطالب���ة )�ص���هام حمم���ود �ص���كري( "الت���ي مل ت�ص���ارك يف 
اال�ص���راب" بع�ش العب���ارات املهينة، اأما املعت���دون فاأذكر 
منه���م: )فا�ص���ل �ص���هاب( امللق���ب ب�)فا�ص���ل طوي���رين( من 

منطقة الف�صل، و )طارق ناجي(.
فاأعل���ن الط���اب ان ه���ذا االعت���داء كان مدب���رًا، وان ال���ذي 
دب���ره، هو عميد الكلي���ة الدكتور )يحيى عوين ال�ص���ايف( 
، وبع�ش اال�ص���اتذة، واأعلنوا اال�ص���راب العام حتى ياأخذ 
العدل جمراه ويق�صى العميد ومن �صاعده  بذلك الفعل عن 

الكلية.
ا�ص���تغلت حينها االح���زاب ال�صيا�ص���ية الوطنية ومنظمات 
الطلب���ة تل���ك احلادثة، فانت�ص���ر اال�ص���راب لي�ص���مل جميع 
الكلي���ات واملدار����ش االأخ���رى، )بالرغ���م م���ن من���ح العميد 
اإجازة اإجبارية( ت�صامنًا مع كلية ال�صيدلة والكيمياء، لكن 
الطلبة اأعلنوا ا�صتمرارهم باال�صراب حتى ُتلبى مطاليبهم 

يف هذه الكلية.
بع���د كل تل���ك االحداث، انتقل كل �ص���يء اىل ال�ص���ارع، بعد 
اأن ظه���ر م���ن خال ما ح�ص���ل اأن احلكومة ه���ي التي تريد 
اال�ص���طدام بالنا����ش عل���ى ه���ذا ال�ص���كل، ولك���ن احلكومة 
والباط مل يكونا يت�صوران اأن االمور �صتتطور اىل �صيء 

مل ي�صبق له مثيل يف العراق.
مل يك���ن للحكوم���ة م���ن ب���د اإال تهدئ���ة ال���راأي الع���ام، ع���رب 
اختاقها لا�ص���باب والذرائع لدخ���ول املجهولني اىل حرم 

الكلية امل�صان، فاأ�صدرت بيانًا مناق�صًا حلقيقة ماجرى.
واأعقب���ه بيان اآخر اأ�ص���دره رئي�ش جمل����ش التعليم العايل 
)الدكتور ناجي االأ�ص���يل( يف 20 ت�صرين الثاين/نوفمرب 

نا�صد فيه الطاب باأال ي�ص���تمعوا اىل اجلماعات ال�صغرية 
التي ا�صربت عن الدرا�صة. 

كان لهذي���ن البيان���ني االأث���ر البالغ يف ازدياد اجل���و توترًا 
م���رة اخرى ج���راء مطالبة االح���زاب باإج���راء االنتخابات 
النيابي���ة املبا�ص���رة، ووجوب ا�ص���اح االح���وال الداخلية 
جذريًا، فحدثت ا�صطدامات ا�صتغلتها االحزاب ال�صيا�صية 
الكلي���ات  ب���ني  اال�ص���راب  وانت�ص���ر  الطلب���ة،  ومنظم���ات 

واملدار�ش االخرى.
واجتمع الطلبة مرة اخرى يف 21 ت�صرين الثاين/نوفمرب 
وقام���وا بالتظاه���رات والقي���ت اخلط���ب والهتاف���ات التي 
عربت عن م�ص���اعر الراأي العام. وتوجهوا اىل باب املعظم 
ومنطقة "الف�ص���ل" حيث وقعت بينهم وبني قوة "ال�صرطة 
ال�صيارة"ا�ص���تباكات باحلج���ارة والع�ص���ي، م���ا اأدى اىل 
وقوع عدد كبري من اجلرحى بني الطرفني، وقد ا�ص���تمرت 
اال�ص���تباكات بق�ص���وة بالغة من جانب ال�صرطة التي قابلها 
املتظاهرون بهجمات م�ص���ادة اأ�ص���د عنفًا. وكانت جماهري 
الطلب���ة تهتف "نري���د خبزًا ال ر�صا�ص���ًا" وه���و تعبري عن 

حالة الغاء الفاح�ش التي اجتاحت الباد انذاك.
التظاهرة االأوىل

يف �ص���بيحة يوم اخلمي�ش املوافق التا�ص���ع ع�صر من �صهر 
ت�ص���رين الثاين/نوفمرب 1952 خرجن���ا يف تظاهرة بعدد 
حمدود متجهني نحو كلية ال�صيدلة والكيمياء، كنت برفقة 

عدد من زمائي الذين اتفقنا معا للخروج حينها.
ويف اأثناء توجهنا اىل الكلية املذكورة ت�صدت لنا قوة من 

ال�ص���رطة فدخلنا باحتكاك معهم، لك���ن التظاهرة مل تتفرق 
وا�ص���تمرت بامل�صري نحو �ص���ارع الر�ص���يد، وعند و�صولنا 
اىل منطق���ة املي���دان تعر�ص���نا لهج���وم اآخر من ال�ص���رطة، 
لكن دون اأن نتفرق اأي�ص���ًا، وعدنا نحو كلية ال�ص���يدلة مرة 

ثانية، ثم اىل كلية احلقوق.
م���ا كان مايج���ري عب���ارة ع���ن عملية ك���ّر وفّر بينن���ا نحن 

املتظاهرين وقوات ال�صرطة.
ويف خ�صّم ذلك راأيت ن�صاطًا كبريًا يجري من قبل ال�صبيبة 
ال�ص���يوعية، وم���ن جمل���ة ما يح�ص���ر ذاكرت���ي كان روؤيتي 
لل�ص���ابة �ص���افرة جميل حافظ وهي تت�ص���دى لقوات االأمن 
بكل اإ�ص���رار و�ص���جاعة رغم �ص���ربها بالع�ص���ي من قبلهم، 
وكذل���ك زميلته���ا ب�ص���رى عبد اجللي���ل برت���و وعدوية عبد 
اللطيف، اإ�ص���افة اىل الدور الكبري الذي لعبه عبد اللطيف 

العاين وجمال خليل وغريهما.
االنتفا�صة

يف �ص���باح ي���وم ال�ص���بت املواف���ق 21 ت�ص���رين الث���اين/
نوفم���رب، �ص���حت بغداد عل���ى تاح���م الطلب���ة اجلامعيني 
واملدار����ش الثانوي���ة و�ص���رائح الطبق���ات املثقف���ة وجم���ع 
غفري من جماهري ال�صعب الناقمني على االو�صاع ال�صاذة، 

مرددين الهتافات الوطنية الراف�صة ملا يح�صل.
كنت اأ�ص���اهد اآالف اجلماهري حمت�صدة يف ال�صوارع خافًا 
ملا راأيته يف تظاهرة يوم اخلمي�ش، وقد التحمت تظاهرات 
الكلي���ات )التج���ارة واالداب واحلق���وق( يف منطقة )باب 

املعظم(، وتعر�صنا اىل �صرب من قبل ال�صرطة.
عند دخولنا اىل �ص���ارع غازي )الكف���اح فيما بعد( مَتجهني 
نحو منطقة الف�ص���ل اندجم���ت جماهري تل���ك املنطقة معنا 
فازداد عددنا ب�صكل كبري، لكن ال�صرطة قمعتها بكل مالديها 

من قوة. ما ادى اىل تفرقنا قرب منطقة قنرب علي.
ويف اأثناء تفرقنا مل ت�ص���تمر املظاهرة، لكن )املناو�ص���ات( 
بقيت بني ال�ص���رطة واجلماهري حلني انتهاء كل �ص���يء يف 

ظهرية ذلك اليوم.
ويف م�ص���اء اليوم ذاته اذي���ع بيان بتكليف )الو�ص���ي عبد 
االل���ه( ال�ص���يد )جمي���ل املدفع���ي( بت�ص���كيل ال���وزارة بع���د 

ا�صتقالة ال�صيد )م�صطفى العمري(.
يف ي���وم االأحد املوافق 22 ت�ص���رين الثاين/نوفمرب عادت 
اجلماهري اىل ال�ص���وارع متظاهرة، لكن ب�ص���كل اأكرب هذه 
امل���رة اآخ���ذة منح���ًى اآخ���ر باالحتجاج ه���و )االنتفا�ص���ة(، 
حي���ث بداأناها م���ن منطقة )ب���اب املعظ���م( وتواجهنا فيها 
مع ال�ص���رطة الذي���ن فوجئنا بح�ص���ودهم الكبرية. لكن كفة 
اال�صطدام كانت ل�صالح املتظاهرين هذه املرة كوننا جئنا 
عليهم ب�ص���رعة )الربق( حاملني معنا الع�ص���ي واحلجارة، 

ما اأدى اىل تقهقرهم ب�صرعة فاجاأتنا جميعًا.
حني و�صلنا قرب كلية امللكة عالية )البنات( تقدمُت جموع 
املتظاهرين مطالبًا اإياهم بعدم البقاء ُعَزاًل اأمام ال�ص���رطة، 

كوننا مل نخرج )حلفلة(.
كانت اأنظار اجلماهري ت�ص���خ�ش نحوي، فما كان مني، اإال 
اأن اأتوج���ه جلدار الكلية )املائل( م���ع بع�ش الزماء وحث 
اجلماه���ري عل���ى هدمه لا�ص���تفادة م���ن حجارت���ه ملواجهة 
ال�ص���رطة، وقد ح�صل ذلك االأمر بوقت قيا�صي، نظرًا لكرثة 

االأيدي التي قامت بذلك العمل.
ويف رك�ص���ة موحدة توجهن���ا بحجارة ذل���ك اجلدار نحو 

افراد ال�صرطة الذين �صرعان ما تقهقروا اأمامنا. 
حينئذ ان�ص���طرت ال�ص���رطة اىل ق�ص���مني، ق�ص���م اجته نحو 
�ص���ارع الر�ص���يد، واالآخر اجته نحو النهر قرب امل�صت�صفى، 
وهناك اأ�صيب معاون ال�صرطة )ابراهيم ادهم( جراء قيام 
بع�ش املتظاهرين ب�صربه "نقل على اأثرها اىل امل�صت�صفى 

وتويف فيها بعد تلوث جرحه وا�صابته مبر�ش الكزاز".
اأم���ا نح���ن فقد توجهنا نحو كلية ال�ص���يدلة وهناك ح�ص���ل 

التجمع لنتجه بعدها اىل �صارع الر�صيد.
الزل���ت اأتذك���ر هذه احل���وادث الت���ي حف���رت بالذاكرة ولن 

متحى، رغم م�صي كل تلك العقود من ال�صنني عليها.

من كتاب )طفولة متناق�ضة ... �ضباب ُمَتمّرد .. 
طريق املتاعب ( دار املدى

من ذكريات انتفاضة 1952
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علي مدلول راضي الوائلي

د . عدي حاتم عبد الزهرة المفرجي

عندم���ا عزمت الدولة العثمانية عل���ى بيع بواخر االدارة 
النهري���ة العامل���ة يف نه���ري دجل���ة والفرات  ومن�ص���اآتها 
�ص���ركة  اإىل  والب�ص���رة  والعم���ارة  والك���وت  بغ���داد  يف 
لن���ج للماحة  قوبل هذا االجراء مبعار�ص���ة �ص���ديدة من 
العراقي���ني الن هذا االجراء �ص���يوؤدي اإىل احتكار �ص���ركة 
لنج للنقل النهري و�صت�ص���بح و�ص���ائط النقل حم�صورة 
يف ايديه���ا ، االم���ر الذي ي�ص���ر كث���ريًا بالتج���ارة نتيجة 
الرتف���اع اج���ور ال�ص���حن  ، و�ص���هدت بغ���داد يف كان���ون 
االأول عام 1909 مظاهرات وجتمهر االهايل يف �ص���احة 
ب���اب املعظم حيث القي���ت اخلطب احلما�ص���ية التي تندد 
باالمتياز اجلديد وكان م���ن بينها خطبة لكاظم الدجيلي 
اثارت م�ص���اعر املتظاهرين الذين نادوا ب�ص���قوط وزارة 
ح�صني حلمي واعتربوا اقدامها على بيع بواخر االدارة 
النهرية ل�ص���ركة لنج للماح���ة اجحافًا بحقوق العراقيني 
ورف���ع   ، الب���اد   اه���ل  عل���ى  للربيطاني���ني  وترجيح���ًا 
املتظاه���رون يف النهاي���ة عري�ص���ة احتج���اج وانتدب���وا 
جعفر اب���و التمن لتقدميها اإىل وايل بغداد ناظم با�ص���ا ،  
كما �ص���كل املتظاهرون جلنة لتمثيلهم تاألفت من خم�ص���ة 
ا�ص���خا�ش م���ن بينه���م التاج���ر عب���د الق���ادر اخل�ص���ريي  
ال���ذي و�ص���فه الربيطاني���ون بان���ه املحر����ش الرئي�ص���ي 
لاحتجاج �ص���د دمج االدارة النهرية العثمانية مع �صركة 
لن���ج  والتاج���ر حممود ال�ص���ابندر الذي اتهم �ص���ركة لنج 
بتهديد املاحة الوطنية من خال تزويد بع�ش الع�ص���ائر 

بالبنادق  وعبد اجلبار خياط.
بعث عبد القادر اخل�ص���ريي با�ص���م املتظاهرين بربقيات 
اإىل اهايل الب�ص���رة واملو�ص���ل يحثهم عل���ى التعاون مع 
اه���ايل بغ���داد ملن���ع دم���ج االدارة النهرية مع �ص���ركة لنج  
الت���ي كانت تقب����ش على التج���ارة واملاح���ة يف العراق 
بايدي من حديد وحولت التجارة العراقيني اإىل و�صطاء  
و�ص���رت �ص���ائعات بني االأه���ايل يف بغداد ب���ان احلكومة 
العثمانية باعت العراق وت�ص���لم ناظم با�صا برقية اخرى 
وقعها عدد من الوجهاء جاء فيها ان ثاثني الفًا من اهايل 
بغداد �ص���يتظاهرون �ص���د بيع االدارة النهرية اإىل �صركة 

لن���ج ويف الع�ص���رين م���ن كان���ون االأّول ع���ام 1909 كان 
ممثل���و املتظاهرين يف انتظار الوايل ناظم با�ص���ا وبناء 
على طلبهم �ص���ار معهم الوايل اإىل دائرة الربيد وات�ص���ل 
م���ن هناك بال�ص���در االأعظم ح�ص���ني حلمي ورج���اه تلبية 
مطال���ب اجلماهري البغدادية وعدم بي���ع االإدارة النهرية 
اإىل �صركة لنج للماحة ، اما وزير الداخلية العثماين فقد 
بعث بربقية اإىل ناظم با�ص���ا نفى فيه���ا بيع البواخر اإىل 
�ص���ركة لنج واعلن ان امل�صروع املقرح هو تكوين �صركة 
م�ص���ركة يكون يف ادارتها اربعة من العثمانيني وجتار 
من بغداد وا�ص���اف الوزير العثماين ان اهايل بغداد اذا 
كانوا يخ�ص���ون م���ن وقوع ا�ص���هم ال�ص���ركة اجلديدة بيد 

�صركة لنج للماحة فا مانع من بيعها يف بغداد.
مل يقتنع اهايل بغداد بهذا الرد وظل ممثلوهم يف دائرة 
الربيد حتى �ص���باح اليوم التايل احلادي والع�صرين من 
كانون االأّول 1909 و�ص���رت �صائعات بينهم ان ثاثة من 
الوزراء العثمانيني تلقوا ر�ص���اوى من �صركة لنج قدرها 
خم�صون الف لرية عثمانية لتاأييد بيع االدارة النهريةوقد 
تاأكدت �صكوك االهايل بعد ان اكد ال�صفري الربيطاين يف 
ا�ص���تانبول ان اربع���ة من ال���وزراء العثماني���ني يوؤيدون 
بيع االدارة النهرية اإىل �ص���ركة لنج  . يف الكاظمية اعلن 
االه���ايل اال�ص���راب الع���ام واغلق���ت اال�ص���واق وتعطلت 
االعم���ال مطالبني بوقف بيع االدارة النهرية اإىل �ص���ركة 
لنج وار�ص���ل عبد القادر اخل�ص���ريي وحممود ال�صابندر 
برقيات �ص���ديدة اللهجة اإىل ال�ص���در االعظ���م وغريه من 
امل�ص���وؤولني العثماني���ني اتهم���وا فيها �ص���ركة لن���ج بانها 
تدب���ر ام���ورًا مع بع����ش الع�ص���ائر ومطالب���ني باحلد من 
االمتي���ازات الكبرية الت���ي منحتها احلكوم���ة العثمانية 
ل�ص���ركة لن���ج والت���ي ادت اإىل زي���ادة النف���وذ الربيطاين 
وال���ذي بداأ يتفاق���م وينذر باخلطر بعد ان ا�ص���تفحل يف 
خلي���ج الب�ص���رة  فقد اخ���ذ املهند�ص���ون الربيطانيون يف 

البحث عن املكان املنا�صب الن�صاء ميناء يف الب�صرة.
مل تعر����ش احلكوم���ة العثماني���ة االتفاق مع �ص���ركة لنج 
عل���ى جمل����ش املبعوث���ان ا�ص���تنادًا اإىل امل���ادة املائ���ة من 

الد�ص���تور التي تن�ش على عدم عر����ش االمتيازات التي 
التكل���ف الدول���ة اعباًء مالي���ة على جمل����ش املبعوثان اال 
ان احلكوم���ة وحتت �ص���غط جمل����ش املبعوث���ان وافقت 
على رفع االتفاق مع �ص���ركة لن���ج اإىل املجل�ش  وقد تلقى 
جمل����ش املبعوثان تقريرين من نائ���ب الديوانية حممود 
�ص���وكت با�ص���ا ومن نائ���ب بغداد اإ�ص���ماعيل حق���ي بابان 
طالب���ا فيهم���ا باال�صتف�ص���ار م���ن ال�ص���در االعظم ح�ص���ني 
حلمي عن �ص���بب ع���دم عر�ش اتفاق احلكومة مع �ص���ركة 
لنج على املجل�ش خافًا للمادة اخلام�ص���ة واخلم�صني من 
الد�ص���تور التي توجب على احلكومة عر�ش اأي م�صروع 
على جمل�ش املبعوثان كما ا�صتف�ص���ر النائبان عن ا�صباب 
من���ح احلكومة امتياز بيع البواخر اإىل �ص���ركة لنج الذي 
ي�ص���ر مب�ص���الح الع���راق  ويقو�ش جتارته وي���وؤدي اإىل 

تناف�ش بريطاين اأملاين على اأر�صه.
العراقي���ني  الن���واب  ب���ني  املواق���ف  ح�ص���ل تطاب���ق يف 
والع���رب وبع�ش الن���واب االتراك حول خماط���ر امتياز 
�صركة لنج و�صهد اليوم االأّول الجتماع جمل�ش املبعوثان 
تزاي���د اعداد النواب املعار�ص���ني لاتفاق مع �ص���ركة لنج  
. وكان���ت فكرة نائب الب�ص���رة طال���ب النقيب وغريه من 
النواب احراج مركز الوزارة وا�صقاطها فاذا جنحوا يف 
م�ص���عاهم ق�صى على م�صروع بيع بواخر االدارة النهرية 
اإىل �صركة لنج، وكانت و�صيلة النواب ال�صقاط احلكومة 
هي التم�ص���ك ب�صرورة احل�صول على تف�صري ر�صمي عن 
اال�صباب التي دفعت احلكومة اإىل عدم عر�ش االتفاق مع 
�ص���ركة لنج على جمل�ش املبعوثان رغم انها حتمل الدولة 
اعباء مالية  مثل اعفاء لوازم �صفن ال�صركة البخارية من 

ر�صوم الكمارك عند ا�صتريادها.
ح���دد النائب اإ�ص���ماعيل حقي مطالب الن���واب العراقيني 
بتوجيه ال�صوؤال التايل اإىل جمل�ش املبعوثان للت�صويت 
علي���ه " ه���ل كان عل���ى احلكوم���ة ان تق���دم االمتي���از اإىل 
املجل�ش ام ال " وقد �ص���وت معظم النواب على �ص���رورة 
عر����ش االمتي���از عل���ى جمل����ش املبعوثان وكان ال�ص���در 
االعظ���م ح�ص���ني حلم���ي يعتقد بان الت�ص���ويت �ص���يكون 
اإىل جانب حكومته لذل���ك احرج موقفه كثريًا وكان عليه 
تق���دمي ا�ص���تقالته الن اغلبي���ة الن���واب قد خذل���وه ولكن 

رئي����ش جمل����ش املبعوث���ان اأحمد ر�ص���ا ب���ك اراد تفادي 
ا�صتقالة احلكومة فاعلن رفع اجلل�صة. 

اعتق���د رج���ال تركي���ا م���ن جمعي���ة االحت���اد والرقي ان 
النج���اح ال���ذي اح���رزه الن���واب العراقي���ون يف احراج 
موق���ف احلكوم���ة م���ن االتف���اق مع �ص���ركة لن���ج اليعترب 
جناحًا ملعار�ص���ة امتياز �ص���ركة لنج فح�صب، وامنا راأوا 
فيه مقدمة النهيار �ص���يطرتهم عل���ى احلكم، ولهذا فعندما 
انعق���د جمل�ش املبعوث���ان يف اليوم التايل الرابع ع�ص���ر 
م���ن كان���ون االأّول ع���ام 1909 ملتابعة مناق�ص���ة االمتياز 
اح���اط باملجل�ش جمع غفري من اجلماهري يقدر بخم�ص���ة 
االف �ص���خ�ش وتبني ان هذا اجلمع قد اعد لاعتداء على 
النواب االتراك املوجودين داخل املجل�ش اذا ما �صوتوا 

اإىل جانب النواب العرب �صد االتفاق مع �صركة لنج.
حققت وزارة ح�صني حلمي ن�صرًا يف مواجهة املعار�صني 
لاتفاق وحتى حتمي احلكومة نف�صها من االعباء املالية 
التي قد تثقل كاهل خزينة الدولة يف حالة مطالبة �صركة 
لنج بالتعوي�ص���ات يف حالة انخفا�ش منا�صيب املياه يف 
نه���ري دجل���ة والفرات فقد و�ص���ع الباب العايل �ص���روطًا 
جديدة يف االتفاق مع �صركة لنج للماحة ن�صت على انه 
يف حال���ة توقف املاحة يف نهري دجلة والفرات ب�ص���بب 
م�ص���اريع الري فان �ص���ركة لن���ج تفقد اأي حق���وق لها عند 
احلكوم���ة العثمانية  وبعد و�ص���ول نب���اأ موافقة جمل�ش 
املبعوث���ان عل���ى االتف���اق م���ع �ص���ركة لن���ج عقد ع���دد من 
وجه���اء مدينة بغ���داد اجتماعًا يف ن���ادي جمعية االحتاد 
والرق���ي وب���داأوا يف اجراء ات�ص���االت مع امل�ص���وؤولني 
العثماني���ني موؤكدين فيها عزمهم عل���ى الدفاع عن حقوق 
العراق وتخلي�ش املاحة فيه من ايدي الربيطانيني كما 
اعلنوا ا�ص���تعدادهم الن يقبلوا امتياز املاحة يف االنهار 
العراقي���ة ويقدم���وا املبلغ الذي تدفعه �ص���ركة لنج  اال ان 
احلكوم���ة العثمانية رف�ص���ت طلب وجه���اء مدينة بغداد 
وب���داأت بت�ص���ليم االدارة النهرية العثمانية اإىل ال�ص���ركة 
اجلدي���دة اعتب���ارًا م���ن 13 اآذار ع���ام 1914 مبتدئ���ة من 

الب�صرة.

) �ضركة لنج للمالحة 1861-1914-درا�ضة تاريخية(

 م���ا اإن اأعل���ن )جم���ال عبد النا�ص���ر( تاأميم قناة ال�ص���وي�ش 
النجفي���ون ،وعل���ى اخت���اف  يف 26 متوز1956،�ص���اند 
تياراتهم هذا اخلطوة يوم 16 اآب 1956.تعر�ص���ت م�صر 
ملوقفه���ا ه���ذا اىل هج���وم ع�ص���كري يف 29ت�ص���رين االأول 
من العام نف�ص���ه، من قبل)بريطانيا وفرن�ص���ا واإ�ص���رائيل( 
فخ���رج يوم 12 ت�ص���رين الثاين 1956 ع�ص���رات النجفيني 
من الن�ص���اء والرجال ، ال�ص���يما بعد �ص���ماعهم م���ن اإذاعتي 
تت���زود  الربيطاني���ة  الطائ���رات  ودم�ص���ق(باأن  )القاه���رة 
بالوق���ود من قاعدت���ي ال�ص���عيبة واحلبانية،وجتمعوا يف 
)ال�ص���حن احليدري ال�صريف( تلبية لدعوة املرجع الديني 
ال�صيد)حم�ص���ن احلكي���م( وال�ص���اة ظه���را"، ث���م الدع���اء 
اجلماع���ي، واالبتهال اإىل الله تعاىل لين�ص���ر م�ص���ر،وردد 
احد اخلطباء دعاء الن�صر والفرج، من على منرب)ال�صحن 
احليدري ال�صريف( حتى هاجت م�صاعر النا�ش . واملوقف 
االآخ���ر برقي���ة ال�ص���يخ )حمم���د ر�ص���ا املظفر( يف ت�ص���رين 
الثاين 1956 اإىل �صيخ االأزهر وفيها :))ب�صم الله الرحمن 
الرحيم حمافل النجف اال�ص���رف تعج �ص���ارخة اإليه تعاىل 
بدعائه���ا الإنق���اذ م�ص���ر امل�ص���لمة، وتبته���ل اإلي���ه ان ياأخ���ذ 
بنا�صركم ويرفع لواءكم ، فالقلوب تقطر دما" من االعتداء 
ال�صارخ الذي تقوم به وح�صية اأعداء ال�صام واالإن�صانية، 

وامل�صلمون يف جميع الباد يد واحدة يف �صد اأزركم((.
وك���رد فع���ل للع���دوان الثاث���ي على م�ص���ر ، تظاه���ر اأبناء 
مدين���ة النجف اال�ص���رف ، وخ���رج رجال الدي���ن، والطلبة 
القوميني وال�ص���يوعيني يوم 23 ت�ص���رين الث���اين 1956، 
احتجاج���ا على هذا الهج���وم ، وكان الطلبة يتجمعون يف 
مدر�ص���ة )اخلورنق( ث���م ينطلقون باجتاه �ص���احة امليدان 
،وم���ن ث���م الدخ���ول اإىل ال�ص���وق الكبري باجتاه ال�ص���حن 
احليدري ال�ص���ريف . ويف اليوم الثاين اأدركت ال�ص���لطات 
احلكومية يف مدينة النجف اال�صرف باأن قوة التظاهرات 
تاأتي من الطلبة ، فحا�ص���رت مدار�صهم التي تغلي بطابها 
الراغبني باخل���روج والتظاهر، ورغم اإط���اق النار عليهم 
ومل���دة ع�ص���رين دقيق���ة ، اال ان الطلب���ة كان���وا يردونه���م 
ال�ص���هيدين  �ص���قوط  اإىل  اأدى  باحلجارة،والهتاف،مم���ا 

هما)عبد احل�ص���ني حممد جواد �ص���يخ را�ص���ي( )متو�صطة 
اخلورنق( املنتمٍي) للتيار القومي النجفي( و )احمد علي 
الدجيلي( )متو�ص���طة ال�ص���دير(الذي كان �ص���ديقا")للتيار 
ال�ص���يوعي النجف���ي( . وكان االعت���داء باأ�ص���راف مع���اون 
ال�ص���رطة النجفي���ة )حمم���ود فهمي( ال���ذي قاد �ص���رية من 
ال�ص���رطة ملن���ع الطلب���ة م���ن اخلروج ،وم���ن اب���رز هتافات 
الطلب���ة )التمجيد بحي���اة جمال عب���د النا�ص���ر( واملطالبة 

بتوحيد اجليو�ش العربية، واإنقاذ م�صر.
 ازداد الهياج ال�ص���عبي اأكرث يف نفو�ش النجفيني بعد قيام 
ال�ص���رطة النجفي���ة باحتج���از جثت���ي ال�ص���هيدين،والطلبة 
املنتف�ص���ني يف مدار�ص���هم ، وبع���د ظهور التذمر ال�ص���ريح 
،عم���دت ال�ص���لطات احلكومية يف املدين���ة اإىل االإفراج عن 

املحتجزين ليا".
ويبدو وا�صحًا ، اإن هجوم ال�صرطة النجفية على املدار�ش، 
وقتل طلبتها واحتجازهم ، قد ولد امتعا�ص���ًا و�ص���رخًا يف 
نفو�ش النجفيني ب�ص���كل ع���ام ، االأمر الذي دفع اإىل توحيد 
التيارات ال�صيا�ص���ية يف تلك املدينة ، الأن الق�صية حتولت 
من موقف تيار �صيا�صي وفكر ومبداأ ، اإىل ق�صية اجتماعية 
ته���م املجتم���ع النجف���ي . فتح���ول هيجانه���م م���ن التندي���د 
بالعدوان الثاثي اىل معار�ص���ة احلكومة و�صجب اأعمالها 
الان�ص���انية ، واأ�ص���بحت ق�ص���ية خا�ص���ة مبدين���ة النجف 
اال�ص���رف . ففي �ص���باح يوم  25 ت�ص���رين الث���اين 1956 ، 
جت���دد خ���روج النا����ش املنزعج���ني من ت�ص���رف ال�ص���رطة 
النجفي���ة يف مظاه���رات ا�ص���رك فيه���ا االطفال والن�ص���اء 
والرج���ال . وبعد �ص���اة الظه���ر خرجت مظاهرة ن�ص���ائية 
وك���ن يحمل���ن اخلناج���ر وال�ص���كاكني ، ويلوح���ن به���ا يف 
اله���واء ويرددن )اخلاين �ص���عبه انك�ش ايده( ويف الوقت 
نف�ص���ه اأغلقت املتاجر وا�صطربت احلياة العامة ب�صكل تام 
، وتوحد اخلطاب ال�صيا�ص���ي للتيارات ال�صيا�صية النجفية 
، وعند ت�ص���ييع جثمان الطالبني حتولت تلك املرا�صيم اإىل 
مظاهرات تندد باحلكومة واأعمالها ال�صلبية ، وال�صيما اإن 
الطالبني من العوائل النجفية املعروفة فاالأول )حممد عبد 
احل�ص���ني �صيخ را�صي( من عائلة ال�ص���يخ را�صي املعروفة 

بعلمها ،ووزنه���ا االجتماعي يف املدين���ة ، والثاين )احمد 
علي الدجيلي(م���ن عائلة معروفة باملدينة، واالأهم من ذلك 

انه �صبط املرجع )ح�صني احلمامي(. 
وق���د متيزت مظاه���رات يوم 25 ت�ص���رين الث���اين 1956، 
املحيط���ة  االأرياف،والق���رى  م���ن  متظاهري���ن  مب�ص���اركة 
مبدينة النجف اال�ص���رف ) امل�صخاب وابو �صخري وغما�ش 
وال�ص���امية( وحت���ى م���ن الديواني���ة واحلل���ة ، وه���و اأم���ر 
يرج���ع اىل دور)التيار ال�ص���يوعي النجفي( بتعبئة النا�ش 
ملناه�صة احلكومة يف �ص���وارع النجف اال�صرف،واأطلقوا 
�ص���عارات جديدة )املوت ال�ص���رائيل( و)ال�ص���قوط لفرن�صا 
وبريطاني���ا( . وا�ص���تمرت حت���ى اللي���ل ،ث���م جتمع���وا يف 
)ال�ص���حن احلي���دري( ،مرددين الق�ص���م مبوا�ص���لة الكفاح 
حت���ى �ص���قوط وزارة )ن���وري ال�ص���عيد( ، وه���ي الطريقة 
التي اأثمرت يف اليوم التايل امل�ص���ادف 26 ت�صرين الثاين 
1956.فق���د خ���رج متظاه���رون يحمل���ون ثي���اب ال�ص���باب 
املقتول���ني يف مدار�ص���هم وامللطخة بالدم���اء يف تظاهرتني 
اأحدهما للقوميني، واالأخرى لل�صيوعيني التقيا يف منطقة 
امليدان، واق�ص���م املتظاه���رون اأمام مرقد االإم���ام )علي بن 
اأب���ي طالب )عليه ال�ص���ام( ، ثم اجته���وا اىل مدينة كرباء 
املقد�صة ليق�ص���موا باالإمام احل�صني بن علي )عليه ال�صام( 

بالق�صاء على )نوري ال�صعيد(.
االإ�ص���اميني  العمارة(تظاه���رة  )منطق���ة  م���ن  وخرج���ت   
ال�صيا�صيني والتقت بتظاهرة العلمانيني يف نهاية ال�صوق 
الكبري، فدخلوا )ال�صحن احليدري ال�صريف( ، وعلى هذا 
الرتيب الثوري ، يكون امل�صهد ، قد تكرر يوم 27 ت�صرين 
الثاين 1956 ، مما دفع بال�ص���رطة النجفية اإىل الت�صدي ، 
واعتقال ع�صرات املتظاهرين واإ�صابة العديد منهم ، ف�صا 
عن اإ�ص���ابة اثنني من ال�صرطة بجروح ، وكان املتظاهرون 
يهتف���ون بحي���اة الرئي����ش امل�ص���ري )جمال عبد النا�ص���ر( 
والرئي����ش ال�ص���وري )�ص���كري القوتل���ي( . وق���د عزم���ت 
ال�صرطة على اإنهاء تلك التظاهرات املتفاقمة بالقوة،فكانت 
ح�ص���يلة اال�ص���طدام وقوع عدد من اجلرحى بني الطرفني 
،وحم���ل ال�ص���يوعيون النجفيون االأ�ص���لحة البي�ص���اء من 

ال�ص���كاكني واخلناج���ر وال�ص���يوف )القام���ات( ولذلك فان 
اغلب املعتقلني كانوا من ال�ص���يوعيني الذين طالب املرجع 

الديني ال�صيد)حم�صن احلكيم( ، باإخراجهم. 
وب�صبب عجز ال�صرطة النجفية عن الت�صدي للمد ال�صيا�صي 
امل�صطرب ، ف�ص���ا عن ازدياد نقمة النا�ش على احلكومة ، 
والتظاه���رات اليومية امل�ص���تمرة ، فقد اأر�ص���لت احلكومة 
تعزيزات ع�ص���كرية من الديوانية واحللة ، حتى اأن بع�ش 
الطائرات الع�صكرية اأخذت جتوب �صماء املدينة ، ومتكنت 
الق���وة الع�ص���كرية يف النج���ف اال�ص���رف من فر����ش االأمن 
وا�ص���تتبابه،وفر�ش التهدئة ، واإعادة فتح املتاجر �ص���باح 
ي���وم 27 ت�ص���رين الث���اين 1956. وعلى الرغم من �ص���ماع 
الهتافات املبا�ص���رة من قبل النجفيني ،فاأن بع�ش ال�ص���باب 
راح يركب ال�ص���يارات الع�ص���كرية، ويهتف �ص���د احلكومة 
، ويعل���وا �ص���وته دون اأي رد م���ن قب���ل الع�ص���كر حتى مع 
م���رور العقيد)عبد الوهاب ال�ص���واف- امر الف���وج الثالث 
لواء14( ب�ص���يارته الع�ص���كرية،ومن تلك الهتافات ))�صيل 
ج���رودك مالك ملف���ه وي العرب���ان ... ا�ص���مع ياخلاين...( 
ويرى الباحث املق�ص���ود بال�ص���عار العامي هو )ال مكان لك 
م���ع الناقمني �ص���د احلكوم���ة( ولعل �ص���كوت)عبد الوهاب 
ال�صواف( ، على هذه الهتافات دليل على انه كان ناقماعلى 
حكومة )نوري ال�صعيد( ومتعاطف مع الق�صية امل�صرية ، 

اأذا مل يكن متاأثرا" باملد النا�صري .
ا�ص���تمرت امل�ص���ادمات م���ع ال�ص���رطة النجفي���ة والق���وات 
الع�ص���كرية الواف���دة يف منطق���ة ال�ص���وق الكب���ري يف )عقد 
امل�ص���ابك( و)عقد اليه���ودي( ، حتى �ص���قط اأربعة قتلى من 
املتظاهري���ن يف يوم 27 ت�ص���رين الثاين 1956 وهم )عبد 
االمري نا�ص���ر ال�ص���ايغ( و )اأم���وري عل���ي( و )عبد االمري 
نا�ص���ر الفيخراين( والكويف )روؤوف �ص���ادق الدجيلي( ، 
االأول �صقط قرب باب ال�صحن ال�صريف ، واالخرين بداية 
ال�صوق الكبري قرب مكتبة ابن احللو، وو�صع العلمانيون 
القتل���ى يف عرب���ات باجتاه بي���ت ال�صيد)حم�ص���ن احلكيم(
لزيادة اإثارة النا�ش، ال�صيما بعد اإغاق احلياة االقت�صادية 
واالجتماعي���ة فيه���ا ، فاأ�ص���بحت مدين���ة فارغ���ة ، وحت���ى 
ال�ص���خ�ش الذي يري���د ان يفتح متجره يغلق���ه العلمانيون 
بالق���وة، واتفق���ت التيارات ال�صيا�ص���ية النجفية بت�ص���كيل 
)جلنة اإدارة �ص���وؤون البلدة وت�ص���يري املظاه���رات(  بقيادة 
ال�ص���يخ )عبد الكرمي اجلزائري( ومهمته���ا: اوال:احلفاظ 
واحتياجاته���م  �ص���وؤونهم  واإدارة  النا����ش  اأم���ن  عل���ى 
.ثانيا:تنظيم ت�ص���يري  املظاهرات.ثالثا:موا�صلة االت�صال 
باالإ�ص���اميني ال�صيا�صيني.رابعا:ا�ص���تمرار غلق املتاجر ما 
ع���دا اأف���ران اخلبز . ونتيجة ذل���ك ميكن الق���ول ،اأن تطور 
االأمور يف املدينة وال�صيما ت�صكيل هذه اللجنة ، هو اأ�صبه 

ما يكون بانتفا�صة على احلكومة.
    

  ويف �ص���باح ي���وم 30 ت�ص���رين الث���اين 1956 ، خ���رج 
النجفي���ون بتظاهرات من )ال�ص���حن احليدري ال�ص���ريف( 
، يقوده���ا ال�صيا�ص���يون على اختاف م�ص���اربهم ، وقد رفع 
اأحد ال�ص���يوعيني املتظاهرين �صورة )جمال عبد النا�صر( 
على راأ�ص���ه باجتاه ال�ص���وق الكبري وحتى �ص���احة امليدان، 
وا�صطدموا باجلي�ش املرابط يف منطقة امليدان الذي هدد 
باإط���اق النار على املتظاهرين ، اإذا ما ا�ص���تمرت املظاهرة 
، اإال اأنه���م مل يراجع���وا ، االأم���ر الذي اج���رب اجلي�ش على 
القب���ول باالأم���ر الواقع والراج���ع، وا�ص���تمرت املظاهرة 
الكب���ري باجت���اه ال�ص���حن  ال�ص���وق  اإىل  ت���دور، فرجع���ت 
احليدري ثم منطقة امليدان،ويف ع�صر ليوم نف�صه خرجت 
مظاهرة من الن�ص���اء وخلفهن الرجال، رافعني �ص���عارات - 
تتعدى ق�ص���ية م�ص���ر - اإذ تطالب باإ�صقاط حكومة )نوري 

ال�صعيد( و )حلف بغداد(.

عن ر�ضالة )االجتاهات ال�ضيا�ضية يف مدينة النجف املقد�ضة 
وموقفها من التطورات ال�ضيا�ضية يف العراق(

احتج��اج البغداديي��ن عل��ى ش��ركة لن��ج 
للمالحة النهرية سنة 1909

من تاريخ االنتفاضات الوطنية في العراق

احتجاجات النجف سنة 1956

وزير الداخلية �ضعيد قزاز
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العنبكي حميد  .قحطان  د 

ومل���ا ا�ص���تدت االأزمة ق���رر جمل����ش ال���وزراء تاأليف جلنة 
من مدي���ر الداخلية العام،ومت�ص���رف لواء بغ���داد واأمني 
العا�ص���مة لبيان اأف�ص���ل الطرائق لتواف���ر اخلبز ومعرفة 
اأ�ص���باب قلته.فكان م���ن جملة مقرحات ه���ذه اللجنة هو 
تكليف مدير ال�صجون العام ليقوم بعمل اإعداد امل�صجونني 
للقيام مبهمة اإعداد اخلبز،وان ي�صارع املزارعون لت�صديد 
ح�ص���ة احلكوم���ة م���ن حا�ص���ات احلنطة وال�ص���عري،يف 
وق���ت))مل يكن يف الب���اد حنطة وال �ص���عري،اإال ال�ص���عري 
الذي ادخره املتنفذون لتاأمني اأموال ال�صحت لهم((. وقد 
تكلل عمل امل�ص���جونني بالنجاح وقامت مديرية ال�صجون 
بعمل اكرث من )25.000( �صمونة يف كل يوم ل�صد حاجة 
امل�صجونني ف��ي بغداد واالألوية االأخرى.لكن ذلك مل يبعد 
اأ�ص���ابع االتهام اإىل االإدارة وتق�صريها يف هذا املو�صوع 

وال�صّيما اإنها حتوم حولها �صكوك الف�صاد.
كم�ا اأ�ص���ار التقرير الذي اأعده اثنا ع�صر نائبًا اإىل جمل�ش 
الن���واب اإىل اأن الب���اد تواج���ه اأزم���ة خب���ز م�ص���تحكمة 
احللق���ات مل جتابه مثله���ا يف تاريخها احلديث وارتفعت 
اأ�ص���عار احلنطة وال�صعري ب�صكل عاٍل جدًا يتعذر معه على 
عام���ة النا�ش احل�ص���ول عل���ى احلبوب اأو اخلب���ز لغائه 

الفاح�ش.
وه���ذا ما زاد م���ن تذمر النا�ش م���ن احلكومة ،ومما عجل 
تع���ِط  ،الت���ي مل  ال�ص���عبي بوج���ه احلكوم���ة  باالنفج���ار 
للمو�ص���وع االأهمية الازمة بل العك�ش من ذلك اأنَّ رئي�ش 
احلكومة �ص���الح جرب َعدَّ االأزمة �صيء ثانوي واأنها اأزمة 
عابرة وذلك وا�صح يف ت�صريحاته عندما زعم اأنَّ الو�صع 
مطمئ���ن واأنَّ احلنطة موفورة وال داعي للخوف من اأزمة 
اخلب���ز، وم���ا زاد يف تذمر الراأي العام من���ه حينما رف�ش 
مناق�صة اأزمة اخلبز يف جل�صات جمل�ش النواب وو�صفها 

باأنها اأزمة تافهة.
مم���ا جع���ل رئي�ش احلكوم���ة مكروهًا من ال�ص���عب نتيجة 
تده���ور احلال���ة املعا�ص���ية بع���د ارتف���اع اأزم���ة البطال���ة 
وانت�ص���ار العوز والفق���ر بني معظم فئات ال�ص���عب، وذلك 

عجل من �صقوط احلكومة فيما بعد.
عندم���ا عق���دت معاه���دة بورت�ص���موث ب���ني احلكومت���ني 
العراقي���ة والربيطانية ون�ص���رت موادها ي���وم 16كانون 
الثاين1948،خرج���ت تظاهرات �ص���اخبة منددة بوزارة 
�ص���الح جرب ونوري ال�ص���عيد،وجتددت هذه التظاهرات 
ي���وم 19 كانون الث���اين وت�ص���دت لها ال�ص���رطة مما اأدى 
اإىل مقت���ل اأح���د املتظاهرين تبعه م�ص���رع ثاث���ة اآخرين 
وع���دد م���ن اجلرح���ى يف اليوم نف�ص���ه.ومما يذك���ر بهذه 
املنا�ص���بة ان ال�ص���رطة كان موقفه���ا �ص���لبيًا وقمعيًا جتاه 
ال�ص���عب على الرغم من اإنها اأداة تنفيذ بيد ال�صلطة،حيث 
داهمت ردهات امل�صت�صفى امللكي واأطلقت الر�صا�ش على 
امل�صت�ص���فى التعليمي ف�ص���قط عدد م���ن القتلى واجلرحى 
من طاب الكليات املتجمهرين يف الكلية الطبية لت�ص���ييع 

زمائهم.
ا�ص���تمرت التظاه���رات االحتجاجية ال�ص���اخطة بعد يوم 
19كان���ون الثاين1948،ويف 26 كان���ون الثاين،اأحرقت 
اجلماه���ري الغا�ص���بة �ص���يارات ال�ص���رطة م���ع دراجت���ني 

بخاريتني،كم���ا هاجموا مرك���ز اال�ص���تعامات االأمريكية 
ومطبعة التامي�ش يف �ص���ارع الر�صيد،و�ص���ددت ال�ص���رطة 
م���ن اإجراءاتها وحاولت جاهدًة ال�ص���يطرة على الو�ص���ع 
لك���ن م���ن دون جدوى،ب���ل ازداد االأم���ر �ص���وًء �ص���بيحة 
بع���د حماول���ة  الث���اين1948  الثاث���اء 27كان���ون  ي���وم 
املتظاهرين عبور ج�ص���ر امللك غازي)ج�ص���ر ال�صهداء( من 
جانبي الر�ص���افة والكرخ، ف�ص���درت التعليمات من وزير 
الداخلي��ة  توفيق النائب اإىل مدير ال�ص���رطة العام بتهيئة 

قوة كافية من ال�ص���رطة وجتهيزها باالأ�ص���لحة الر�صا�ص���ة 
وتوزيعه���ا فوق البنايات واملن���ارات واجلوامع،وعندما 
ح���اول املتظاه���رون عب���ور اجل�ص���ر م���ن كا اجلانب���ني 
اأطلقت ال�ص���رطة الن���ار عليهم ف�ص���قط العديد م���ن القتلى 

واجلرحى.
   ومل يقت�ص����ر موقف وزارة الداخلية وموؤ�ص�ص����ة ال�صرطة 
التابع����ة له����ا يف بغ����داد فح�ص����ب،وامنا كان����ت االإجراءات 
قا�ص����ية ومت�ص����ددة يف جميع مناطق العراق التي �ص����هدت 

تظاهرات �ص����د املعاهدة ووزارة �صالح جرب،فقد خرجت 
تظاه����رات كب����رية يف كل م����ن النج����ف اال�ص����رف وكرباء 
وال�ص����ليمانية ويف املو�ص����ل وكرك����وك وغريه����ا من املدن 
العراقية،وعل����ى اأثر تدهور االأو�ص����اع االأمني����ة واحتقان 
ال�ص����حافة  و  االأح����زاب  ومعار�ص����ة  العراق����ي  ال�ص����ارع 
الإجراءات احلكومة، كذلك ا�صتقال��ة رئي�ش جمل�ش النواب 
عبدالعزي����ز الق�ص����اب وحراج��ة موقف الو�ص����ي الذي من 
املمكن قراءته من ت�صريح كامل اجلادرجي رئي�ش احلزب 
الوطن����ي الدميقراطي:)).. ففي كل مكان من العراق مترد 
وجتمع ومقاومة،والكل جممع على وجوب احليلولة من 

دون تنفيذ معاهدة جرب-بيفن((.
اأ�ص����بحت ا�صتقالة �صالح جرب مقبولًة للجميع،ومتَّ تاأليف 
وزارة جديدة برئا�صة ال�صيد حممد ال�صدر الذي تردد يف 
ب����ادئ االأمر يف قبول رئا�ص����ة الوزارة،ويقول عبد العزيز 
الق�ص����اب يف مذكرات����ه ان����ه يف اليوم الثاين من ا�ص����تقالة 

�صالح جرب))زارين اأحد روؤ�صاء الع�صائر وكان قادمًا 
 من الكاظمية واأخربين..باأن النا�ش هناك �ص����د ا�ص����تقالة 
�ص����الح ج����رب ويدع����ون باأنه اج����رب عل����ى اال�ص����تقالة الأنه 
�ص����يعي..((.ويبدو اأنَّ قبول ال�ص����در للوزارة جاء لتايف 
امل�ص����اعفات التي قد تنجم عن ا�ص����تقالة �ص����الح جرب،على 
اعتب����ار ان ال�ص����در م����ن العوائل ال�ص����يعية ذات ال�ص����معة 
الطيب����ة يف بغ����داد وبقي����ة امل����دن العراقي����ة وم����ن املمك����ن 
قبوله م����ن جميع االأطراف لذلك ناحظ روؤ�ص����اء االأحزاب 
يوافقون على وزارة يوؤلفها ال�ص����يد حممد ال�صدر.وبذلك 
اأ�ص����بحت �صخ�صية ال�ص����در ))هي ال�صخ�ص����ية التي اأُلقي 
عل����ى عاتقها مهمة تهدئة ال�ص����ارع وامت�ص����ا�ش ردود فعل 
وثبة كانون الثاين1948،حتى اإذا متَّ ذلك،وترك الوزارة 

بعد اأربعة �صهور ون�صف ل�صهر((.
عل����ى كل ح����ال انته����ت الوثبة،و�ص����كلت جلن����ة حتقيقي����ة 
ملعرفة امل�ص����وؤولني ع����ن احلوادث املوؤملة،ا�ص����رك فيها من 
وزارة الداخلي����ة كل م����ن عم����ر حفظي مفت�����ش االإدارة يف 
وزارة الداخلي����ة وعب����د احلليم ال�ص����نوي مدي����ر احلقوق 
ب����وزارة الداخلية،واتهم����ت اللجن����ة مدي����ر �ص����رطة بغداد 
)مزاح����م ماه����ر( لقيام����ه باإ�ص����دار اأوام����ر اإط����اق الن����ار 
عل����ى املتظاهري����ن بع����د موافق����ة وزي����ر الداخلي����ة توفيق 
النائب،واأُغلق التحقيق بناًء على توجيهات الو�ص����ي عبد 
االإله.وقد اأ�ص����ار التقرير الذي رفعته اللجنة املذكورة اإىل 
تق�صري احلكومة واتهامها با�صتغال ذلك االأم���ر الأغرا�ش 
�صيا�ص����ية وحم����ل احلكوم����ة م�ص����وؤولية تدخله����ا يف اأم����ر 
التظاه����رات وعّده خمالفًا الأح����كام القانون))..وعلى هذا 
فان تدخلها–اأي الوزارة-يف اأمر التظاهرات على الوجه 
الذي وق����ع كان خمالفًا الأحكام القانون مم����ا يدلل على اأنَّ 
غر�صها من هذا التدخل كان لدافع �صيا�صي اال وهو الدفاع 
اإىل  اأي حرك����ة ترم����ي  ع����ن معاهدة)بورت�ص����موث(وقمع 
االحتجاج عليها اأو معار�ص����تها،هذا م����ا تظاهر للجنة من 
�صري التحقيق يف م�صوؤولي�ة الوزارة نكتفي بت�صجيله((.

عن ر�ضالة ))وزارة الداخلية العراقية 1939-
1958درا�ضة تاريخية(( 

من تاريخ االنتفاضات الوطنية في العراق

وزارة الداخلية ووثبة كانون الثاني 1948
،وَكثرُ  كانت س��نة 1946-1947 أس��وء س��نة عرفها العراق يف تاريخه الزراعي الحديث. فقد قلَّ املطررُ

نيت املزروعات بأرضار منوعة،وتضاعفت الرغبة يف تصدير الحنطة والش��عري إمعانًا يف  الجرادرُ ومرُ

لتفت إىل حاجة البالد واس��تهالكها املحيل، فلم يدخل شهر أيلول سنة  اإلثراء الرسيع من دون أن يرُ

1947 اال والبالد تشكو أزمًة حادًة يف الخبز، وعاد ذلك املنظر املؤمل الذي ألفه الناس أيام الحرب 

العاملية الثانية،يوم كان الرجال والنس��اء واألطفال يتجمهرون عىل املخابز واألفران،ويتدافعون 

باملناكب والسكاكني ليحصلوا عىل القليل من الخبز.

حميد حسون العكيلي

كان���ت عاقة االإقطاع���ي بالف���اح يف لواء العم���ارة عاقة 
�صيئة جدًا فقد ا�ص���تطاع االإقطاعيون، ان ي�صتحوذوا على 
قوت الفاح وثمرة عمله، وان ال ينزلوه اإىل اأ�صفِل مدارج 
الفق���ر واالإماق فح�ص���ب واإمن���ا، امتد نفوذهم اأي�ص���ًا اإىل 
جمل�ِش النواب واالأعيان و�ص���ائر اأجهزة الدولة ودوائرها 
املختلف���ة. فكان م���ن الطبيعي جدًا ان ال يج���د الفاح الذي 
اأُو�ص���دت امامُه كل الطرق لتخفيِف الظلم عنه واحل�صول 
على بع�ٍش من حقوقِه امل�ص���روعة اإال االنتفا�ص���ة امل�ص���لحة 
�صد االإقطاعيني الظلمة الذين جت�صد ظلمهم يف كِل مظاهر 

حياة الفاح.
كان ال�ص���بب االأهم النتفا�ص���ِة اآل اأزي���رج، التي تفجرت يف 
خري���ِف الع���ام 1952، ه���و التخل�ش من ظل���ِم االإقطاعيني 
وا�صتعبادهم للفاحني، وال يتم ذلك اإال بح�صوِل الفاحني 
على االأر�ِش، الذي �ص���مح قانون من���ح اللزمة رقم 42 لعام 
1952، للفاح���ني باحل�ص���وِل عليه���ا. وذل���ك عندم���ا ن�ش 
القان���ون املذك���ور عل���ى توزيع ما يح���وز علي���ه امللتزمون 
االأول���ون )االإقطاعي���ون الكب���ار( عل���ى اأبنائه���م واأقاربهم 
والفاح���ني، وعلي���ه فقد َطم���ع بع�ش الفاحني من �ص���كنِة 
ُقرى ال�ص���ام والهدام باحل�ص���وِل على االأرا�صي، ف�صكلوا 
وفدًا برئا�ص���ة حامت مذكور اأح���د وجهاء فرع اآل جبينه من 
اآِل اأزي���رج، لبحث ذلك مع االإقطاعي عبد الكرمي ال�ص���واي 
الذي كان م�ص���احة لزمته تقدر ب� 138  األف دومن، غري انه 
ا�صت�ص���اط غ�صبًا عندما �صمع مطلب الفاحني العادل، فقام 
و�ص���رب اأحدهم باخليزران، �صارخًا بهم: ال اأريد اأي فاح 
يتح���دث عن توزيِع االأرا�ص���ي، وان ال���ذي يتكلم بذلك فاإن 

م�صريه �صيكون املوت.
مل يث���ِن تهدي���د االإقطاعي عب���د الكرمي ال�ص���واي الفاحني 
م���ن موا�ص���لِة مطالبتهم بحقوقه���م العادلة  ف�ص���كلوا وفدًا 
ملقابل���ة مت�ص���رف ل���واء العمارة م���راد ال�ص���اوي، وقدموا 
عري�ص���ة �ص���منوها مطلبه���م االأ�ص���ا�ش وه���و احل�ص���ول 
عل���ى االأر�ش طبق���ًا للقان���ون. قابلهم املت�ص���رف بالوجوم 
واالنزع���اج، وق���ال له���م : "ال يح���ق لك���م قانون���ًا االمتناع 
ع���ن دف���ع ح�ص����ش ال�ص���يوخ م���ن املحا�ص���يل الزراعي���ة، 
وثانيًا لي�ش من م�ص���لحتكم ان تزعجوا �ص���يوخكم، هوؤالء 
زعماوؤكم احلري�ص���ون على م�صاحلكم، وهم يحمونكم من 
اعت���داءات الع�ص���ائر االأُخرى، وفوق كل ذلك اإنهم اأع�ص���اء 
يف املجل�ش النيابي، ميثلون م�ص���احلكم هناك االأمر الذي 
يزي���د م���ن قيمِة ع�ص���ريتكم ، وجعلها مو�ص���ع احل�ص���د من 
ع�ص���ائٍر اأُخرى". رد عليه اأحد اأع�ص���اء الوفد قائًا :"نحن 
اأي�صًا يف خدمِة احلكومة، واأبناوؤنا يخدمون يف اجلي�ِش، 
ولن���ا حًق عل���ى احلكومِة، الت���ي يجب عليه���ا ان تقف اإىل 
جان���ِب احل���ق والعدل وال نري���د منها اأكرث م���ن ذلك". على 
اأي حال، مل يح�ص���ل وفد ع�ص���ائر اآل اأزيرج على اأي �ص���يء 

من املت�صرِف.
اأدى املوق���ف غ���ري امل�ص���وؤول ال���ذي قاب���ل ب���ه املت�ص���رف 
الفاح���ني املظلوم���ني اإىل تعاط���ِف الكث���ري م���ن اإخوانه���م 
معهم، ف�ص���كلوا وفدًا اأكرب من الوفِد ال�صابق وتوجهوا اإىل 
بغداد ملقابلِة رئي�ش الوزراء م�ص���طفى العمري ،الذي كان 
ي�صغل من�صب وزير الداخلية بالوكالِة، لكنُه رف�ش مقابلة 
الوف���د، غري ان الوف���د التق���ى مب�صت�ص���اِر وزارة الداخلية 
الربيط���اين )دجرين Degrain( ال���ذي خاطبهم قائًا : 
"عليكم ان تخدموا �صيوخكم، ونحن ال نعمل اإال مبا اأتفق 

عليه اآباوؤكم".
مل يدخ���ُل الياأ�ش اإىل نفو�ِش الوف���د يف املطالبة بحقوقهم، 
لذلك توجهوا �صوب ديوان وزارة الزراعة ملقابلِة وزيرها 
عب���د اجلبار اجللبي. ا�ص���تهل احلاج مون�ش اآل ر�ص���يوي 
اأبرز املتحدث���ني يف الوفِد حديثه مع الوزير بالقوِل، نحن 
ع�ص���ائر اآل اأزيرج، غري حمكومني، وان ع�صائرنا هي التي 
حتُكمنا، اأما بالن�صبة ل�صيوخنا �صبب ال�صكوى فقد ُفر�صوا 
علين���ا من قب���ِل الربيطانيني، وان اأرا�ص���ينا تابعة للدولِة، 
وعلي���ه فاإنن���ا نطالبهم بتوزيع االأرا�ص���ي عل���ى الفاحني، 
ونتعهد باأن ن�ص���دد �ص���ريبة االأر�ش للحكوم���ِة. رد الوزير 
املذكور على ذلك، باأن ال�ص���يوخ منك���م وفيكم، واإن اعتماد 
الدولة عليهم، وانها �ص���وف تو�صي االإقطاعيني ان يهتموا 

ب�ص���وؤوِن الفاحني وان يعاملوهم باحل�ص���نى. راأى احلاج 
مون����ش ان الفر�ص���ة موؤاتي���ة فاأخ���ذ ي�ص���رح اأن���واع الظلم 
والتع�ص���ف ال���ذي ياقي���ه الفاح���ون م���ن االإقطاعيني يف 
ل���واِء العمارة ب�ص���كل معروف مم���ا اأثار انزع���اج الوزير، 
ال���ذي اأنه���ى املقابل���ة بقول���ِه :" ال اأ�ص���مح بهذا ال���كام عن 
االإقطاعيني". ال تخلوا من مغزى ان اأخبار الوفد الفاحي 
ومقابات���ه وج���دت لها اأ�ص���داء يف الهو�ص���ات واالأهازيج 

ال�صعبية يف منطقة الهدام واأم اكعيدة.
حتول���ت اأم كعي���دة، الت���ي كان ي�ص���كنها االإقطاع���ي مطلك 
ال�ص���لمان، اإىل اأه���م بوؤر حترك الفاحني بف�ص���ل حتركات 
احل���اج مون����ش وولدي���ه فاخ���ر ورزاق، بع���د �صل�ص���لة من 
التط���ورات مل يجد الفاحون من ع�ص���ائِر اآل اأزيرج يف اأم 
كعيدة والهدام وال�صام بدًا من رفع ال�صاح واخلروج عن 
طاعِة االإقطاعيني عبد الكرمي ال�ص���واي ومطلك ال�ص���لمان، 
وامتنعوا عن دفِع اأي  �ص���يء لهم الأن االأر�ش اأر�ش اأمريية 
لي�ص���ت ملكًا الأحد. اأر�صل ال�ص���يخ مطلك ال�صلمان جاوزتِه 
لردِع الفاحني الثائرين با�صتخداِم الر�صا�ش �صدهم غري 
ان ذلك مل يفت من َع�صِد الفاحني الذين ح�صلوا على تاأييد 
العديد من القرى التي ان�صمت لانتفا�صة، ومما ي�صتحق 
الذك���ر هن���ا، ان فاحًا طاعنًا يف ال�ص���ِن وق���ف اأمام كوخه، 
وكل���ُه فخر واعتزاز مبا ق���ام به اخوان���ه الفاحون بوجه 
االإقط���اع �ص���ادحًا باإهزوجه ظلت عالق���ة باأذهاِن الكثريين 
م���ن الفاح���ني )برة ال�ص���يخة ال�ص���لطانية، حتيا ال�ص���يخة 
ال�ص���بطانية( معي���دًا اإىل االأذهاِن اأجماد فاح���ي اآل اأزيرج 
يف مقاومته���م للعثماني���ني وترديده���م ه���ذه االإهزوج���ة، 
التي تعني رف�ش اخل�ص���وع للزعامة العثمانية، والتم�صك 

بالزعامة املنبثقة من بني �صفوفهم اأي الزعامة االأبوية.
كان من الطبيعي جدًا ان يتحرك االإقطاعي مطلك ال�صلمان، 
ال���ذي َعد االنتفا�ص���ة الفاحية مو�ص���وع البح���ث، تهديدًا 
خطريًا مل�صاحلِه ونفوذه ووجوده كاإقطاعي، فقام بزيارة 
كب���ار االإقطاعيني املجاوري���ن ملقاطعاتِه حم���ذرًا اإياهم من 
انتق���اِل عدوى االنتفا�ص���ة الفاحي���ة اإىل فاحيهم بقولِه " 
اإذا تغ���دوا الفاحون بّي اليوم،  �صيتع�ص���ون بيكم"، املهم 
انه األ���ب العديد من االإقطاعيني �ص���د انتفا�ص���ة فاحي اآل 
اأزيرج، وجنح يف نهايِة املطاف من اإر�صاِل قوة من �صرطِة 
�ص���يارة العم���ارة بقيادِة ال�ص���ابط ح�ص���ني ف���وزي يعاونه 

القائد الع�صكري عزرا ورده اإىل املناطق الثائرة.
بعد ف�ص���ل املفاو�ص���ات الت���ي اأجرتها القوة الع�ص���كرية مع 
ممثلي الفاحني، بداأ هجوم ال�ص���رطة يف �ص���باح يوم 18 
ت�ص���رين االأول 1952 عل���ى مركز جتم���ع الفاحني يف نهر 
الرفي����ش، قاوم الفاحون املنتف�ص���ون الهجوم على الرغم 
من عدِم تكافوؤ القوة بني اجلانبني، وقدموا خم�صة �صهداء 
وع���دد اأك���رب من ذل���ك من اجلرح���ى. وما ان ح���ل ظهر ذلك 

الي���وم حت���ى اأجنلى املوق���ف عند دخ���ول ال�ص���رطة معظم 
املناطق املنتف�صة واإخمادها.

ه���ذه  عل���ى  انت�ص���روا  باأنه���م  اأزي���رج  اآل  اإقطاعي���و  ظ���ن 
االنتفا�ص���ة مو�ص���وع البحث، التي حتولت بفع���ِل قانون 
تراك���م التط���ورات واالأح���داث العام���ودي اإىل واحدة من 
مقدم���ات ث���ورة 14 مت���وز التي اقتلع���ت االإقط���اع اقتاعًا 
نهائي���ًا . ال نبالغ اإذا م���ا ثبتنا هنا، ان انتفا�ص���ة اآل اأزيرج 
ق���د ت���ردد �ص���داها يف االأو�ص���اِط ال�ص���عبية يف الع���راِق. 
فق���د َرفعت اإح���دى مظاهرات بغ���داد هتافا عاليًا "عا�ص���ت 
انتفا�ص���ة اآل اأزيرج، ولي�ص���قط االإقطاع". وت�صامن عمال 
امليكاني���ك يف بغداد مع فاحي اآل اأزي���رج من خال برقية 
�ص���منوها  ال�ص���عبية"،  "اجلبه���ة  جري���دة  اإىل  اأر�ص���لوها 
اإدانتهم ورف�ص���هم لاأ�ص���اليِب الوح�ص���ية التي اأُ�ص���تخدمت 
�صد الفاحني، وطالبوا يف الوقِت نف�صه بتوزيِع االأرا�صي 
على الفاحني. ويف الوقت نف�ص���ه تلق���ت جريدة "اجلبهة 
ال�صعبية" ر�صالة من اأهايل النجف ا�صتهجنوا فيها معاملة 
االإقطاع للفاحني واملوقف املزري للحكومِة من االإقطاِع . 
معلنني تاأييدهم الكامل لفاحي العمارة، مطالبني �ص���حب 
قواة ال�ص���رطة من مناطِق اآل اأزيرج، واإطاق �صراح جميع 

املوقوفني.
كم���ا اأث���ارت اأنتفا�ص���ة اآل اأزي���رج ، الذين مل يعملوا �ص���يئًا 
�ص���وى مطالبتهم بحقوقهم امل�صروعة، الكثري من املحامني 
فرفعوا طلبًا اإىل احلكومِة، طالبوا فيه بتوزيِع االأرا�ص���ي 
عل���ى الفاحني واإلغ���اء قانون اللزمة الذي ع���زز كثريًا من 
�ص���لطِة االإقطاع، وطالبوا اأي�ص���ًا باإطاِق �صراح املوقوفني 

و�صحب قوات ال�صرطة واإعادة النازحني اإىل اأرا�صيهم.
الغري���ب حق���ًا ان احلكوم���ة العراقية نف���ت ان تكون هناك 
انتفا�ص���ة فاحي���ة يف مناطِق ع�ص���رية اآل اأزيرج، وزعمت 
يف بيانه���ا الذي اأعلنته مديري���ة الدعاية العامة، باأن هناك 
حادثة �ص���رقة كمية من ال�صلب، فاأ�ص���درت املحكمة قرارها 
باإلق���اِء القب�ش على ال�ص���ارقني، وعندما حاولت ال�ص���رطة 
تنفيذ اأمر الق�صاء ح�صل �صدام بني الطرفني، �صقطت على 

اثره ثاثة قتلى واأربعة جرحى بينهم �صرطي واحد.
يلُح علينا القول هنا، ان اإقطاعيي اآل اأزيرج ولئن حاولوا 
االنتقام من الفاحني املنتف�ص���ني، من خال �صجن البع�ش 
منه���م، وا�ص���تخدام البع����ش االآخ���ر يف اأعم���اِل ال�ص���خرة 
م���دة اأط���ول لكنهم يف نهاي���ِة االأمر حاولوا ار�ص���اء اأولئك 
الفاح���ني، ال�ص���يما يف اأم كعيدة وباب الهوا واأم ع�ص���يبة 
واأبو نعيجة يف تق�ص���يِم احلا�ص���ل بطريقٍة فيها �ص���يءُّ من 
العدالِة. وان االإقطاعي فهد املهاوي َقبل باأن يعطي فاحي 

اخُلم�ش ثلثي احلا�صل.
عن ر�ضالة )عالقة االإقطاعي بالفالح
 يف العراق 1932- 1958( 

من تاريخ االنتفاضات الوطنية في العراق

انتفاضة آل أزيرج سنة 1952
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ب����ل����ق����ي����س ش����������رارة

�ص���اركت يف يوم 22 ت�ص���رين1952 الأول 
م���رة بالتظاه���رة الت���ي خرجت م���ن كلية 
الطالب���ات،  م���ن  ع���دد  يتقدمه���ا  االآداب، 
حت���ى  »الف�ص���ل«  ح���ي  ن�ص���ل  مل  لك���ن  و 
ر�ص���قنا بالغازات امل�ص���يلة للدموع و لعلع 
الر�ص���ا�ش يف الف�صاء، ر�ص���ا�ش طائ�ش 
موجه نحو املتظاهرين، اأزيز الر�ص���ا�ش 
ي�ص���م اآذاين، اجنلت و تفرقت التظاهرة 
يف االأزقة، لتعود فتتجم���ع ثانية و تعود 
اإىل ال�ص���ارع قوة متما�ص���كة. كنا فريقني، 
ال�ص���رطة الذي���ن ي�ص���رون عل���ى موقفهم 
بالر�ص���ا�ش و نح���ن ن�ص���ر عل���ى موقفنا 
املن���ددة  اأ�ص���واتنا  برف���ع  االحتجاج���ي 
بف�ص���ل الط���اب و اإرجاعه���م للكلي���ة. مل 
تقت�ص���ر التظاهرات على طلبة اجلامعات 
و اإمنا امتدت و انت�صرت و �صملت العمال 
و اأ�ص���حاب امله���ن. �ص���رنا ب�ص���عة مئ���ات 
االأمت���ار، حت���ى انطلق الر�ص���ا�ش ثانية، 
من �ص���يارات ال�صرطة، �ص���قط اجلرحى و 
القتلى، و �ص���الت الدماء، و وجدت نف�صي 

يف اأحد االأزقة ال�صيقة.   
ع���دت ذلك اليوم اإىل دارن���ا، ال اأدري كيف 
اأختب���ئ من جي����ش املخربين، فانت�ص���رت 
اأخبار التظاهرة، وعرفت ب�ص���رعة اأ�صماء 
يف  امل�ص���اركات  اجلامعي���ات  الطالب���ات 
التظاه���رة، كالافتات و االأعام املرفوعة 
فيها. انت�ص���ر خرب ا�ص���راكي بالتظاهرة، 
و حددت ال�ص���رطة حتى لون ماب�ص���ي و 
ال�صريط الذي كنت اأرفع �صعري به!! كنت 
اأعلم اأن ال�ص���رطة �ص���تداهم الدار للقب�ش 
علّي و على والدي. اأما حياة فقد �ص���افرت 
حل�ص���ور موؤمتر ال�صام يف فينا، و جنت 
بذل���ك من اإلقاء القب�ش عليها. ا�ص���طررت 
اأنا و والدي اإىل ترك الدار و االختفاء عن 

اأنظار املخربين.   
ترك���ُت الدار و اأقم���ت يف دار ناجي جواد 
ال�ص���اعاتي. ا�ص���تحوذ القلق على تقا�صيم 
خ���ال  زارتن���ي  عندم���ا  والدت���ي  وج���ه 
االأ�ص���بوع االأول يف دار ناج���ي ج���واد، و 
طلب���ت مني اآال اأع���ود اإىل الدار، الأن الدار 
مراقبة من قبل رجال االأمن ال�صريني. فقد 
اأعلن���ت االأح���كام العرفي���ة و ج���رت حملة 
وا�ص���عة يف اعتق���ال النا����ش، مل تقت�ص���ر 
على الطلبة و اإمنا �ص���ملت حتى االأحزاب 
العلني���ة التي اأي���دت االنتفا�ص���ة. و القي 
القب�ش على والدي بعد �ص���هر، عندما عاد 
م���ن النج���ف اإىل بغ���داد، و �ص���در احلكم 
عليه بال�ص���جن ملدة عام يف �ص���جن بغداد، 

لكتابته املقاالت املعادية للحكومة.   
مًر ما يقارب ال�ص���هرين، قبل اأن اأ�ص���تطيع 
الع���ودة اإىل دار وال���دي، و اأ�ص���در عميد 
الف�ص���ل  ال���دوري  العزي���ز  عب���د  الكلي���ة 
�ص���اركوا  الذي���ن  الطلب���ة  جمي���ع  بح���ق 

يف التظاه���رات، و �ص���ملني الف�ص���ل م���ن 
الكلي���ة مل���دة ع���ام، و بذلك خ�ص���رُت �ص���نة 
درا�ص���ية كامل���ة، و كان اأ�ص���تاذي دزمن���د 
 Desmond Stewart �ص���تيوارت 
من املعار�ص���ني لقرار ف�صلي و مل ي�صتطع 
اأن يه�ص���م فكرة العقوبات القا�ص���ية بحق 
طلبته، و هو حق طبيعي ميار�صه الطلبة 
يف جامع���ات انكل���را. كم���ا �ص���درت مدد 
و  الي�ص���اريني  الطلب���ة  بح���ق  متفاوت���ة 
ال�ص���يوعيني. و منه���م من �ص���درت عليهم 

اأحكام بال�صجن.
ع���دت اإىل ال���دار بع���د �ص���هرين تقريبًا، و 
كان و�ص���ع العائلة االقت�صادي و النف�صي 
يف غاية ال�ص���وء. و قد �ص���در احلكم على 
وال���دي بال�ص���جن  حت���ى وج���دت عم���ا 
ككاتب���ة طابع���ة يف امل�ص���رف ال�ص���ناعي 

خال العطلة ال�صيفية.
ب���اب  م���ن  كعادت���ي  ي���وم  ذات  خرج���ت 
امل�صرف ال�ص���ناعي يف �صارع الر�صيد، و 
اإذا برجال االأم���ن يطوقونني و يقذفوين 
ب�صيارة، متجهني بي نحو مديرية االأمن. 
�ص���اهدتني يف الطري���ق اإح���دى زمياتي 
�صها ثنيان، و اأدركْت اأنني معتقلة اإذ كنت 
جال�ص���ة بني �صرطيني من االأمن، فات�صلْت 

باأهلي و اأخربتهم باعتقايل. 
كان اجلو حارًا يف نهاية �ص���هر اآب، فعلت 
احلم���رة وجه���ي، و بان عل���ّي االنفعال و 
القلق عندم���ا األقي القب�ش علّي. و�ص���لنا 
يف الثانية بعد الظهر مديرية التحقيقات 
اجلنائي���ة. املديرية التي اأ�ص���بحت رمزًا 
للظل���م و التع�ص���ف و التعذي���ب يف ذاكرة 
�ص���ريحة من ال�ص���عب العراقي. فالت�ص���ق 
الرع���ب و الفزع ب���كل من دخ���ل بوابتها. 
توجه اأحد ال�صخ�صني اللذين كنت جال�صة 
بينهم���ا يف ال�ص���يارة، نح���و غرف���ة املدير 

قائًا له: »�صيدي جبناها/ اتينا بها«!
دخل���ُت غرفة �ص���به مظلم���ة تقريب���ًا، تطل 
»بالعاقول/ال�ص���وك  املغط���اة  نوافذه���ا 
الربي« على نه���ر دجلة. جو الغرفة رطب 
ب���ارد، قط���رات امل���اء تتل���وى ب���ني �ص���وك 
العاقول، فينقلب الهواء اجلاف ال�ص���اخن 
يف الغرفة اإىل ب���رودة لذيذة. كان بهجت 
اجلنائي���ة،  التحقيق���ات  مدي���ر  العطي���ة، 
جال�ش اأمام من�ص���دة كب���رية، رجل بدين، 
يف منت�ص���ف اخلم�ص���ني من العم���ر. رفع 

راأ�ص���ه عندم���ا اأطل���ت علي���ه فت���اة مل يكن 
يتوقعها بهذا ال�ص���كل! حدق بها من خال 
نظارته ال�ص���ميكة، ثم رفعها عن عينيه، و 

م�صحها ببطيء و و�صعها ثانية! 
اأح�ص�ص���ت باملفاجاأة التي ارت�ص���مت على 
وجهه ذا ال�ص���حنة ال�ص���مراء، فلم تتطابق 
ال�صورة التي ر�صت يف خميلته من خال 
التقارير التي كان يكتبها له اأعوانه عني! 
فاأمامه فت���اة تهيمن على ق�ص���مات وجهها 
الب�ص���يطة،  ب���راءة الطفول���ة، مباب�ص���ها 
االأ�ص���ود  �ص���عرها  الواط���ئ و  و حذائه���ا 
الق�ص���ري، الذي اختزل ب�ص���عة اأعوام من 

عمرها! 
و  اال�ص���تغراب  ي�ص���وبه  �ص���وؤال  �ص���األني 
ال�ص���ك، ه���ل اأن���ت بلقي����ش؟ اأجب���ت نع���م. 
ث���م قال بح���دة اأق���رب منه���ا اإىل التاأنيب: 
»�ص���عايزج! م���ا تك���ويل يل! بني���ة ِمْثل���ج 
كاملة بكل �ص���ي، �صجابيج على ال�صيا�صة! 
لك���ن هذا اأبوك حممد �ص���رارة اإللي دخلج 
به���ل ال�ص���غل! يعني: ما ال���ذي يعوزك اأو 
تفتقدي���ن اإليه؟ قويل يل! فتاة مثلك كاملة 
يف كل �ص���يء، م���ا الذي دفع���ك لاإنخراط 
يف ال�صيا�ص���ة! لكن والدك حممد �صرارة، 
هو امل�ص���وؤول ال���ذي ق���ادك يف اتخاذ هذا 
النهج.« نظرت اإليه و مل اأجبه بل التزمت 
ال�صمت. ثم اأردف قائا: » حققوا وياها، 
ب����ش ال تخلوها تبات«! يعني اآال اأق�ص���ي 

الليل يف مديرية االأمن.    

دخل���ُت غرف���ة فارغة م���ن االأث���اث، اإال من 
طاولة �ص���غرية و كر�ص���يني. جل�صت على 
اأحداها، و انتابني مزيج من االأحا�صي�ش 
التي مل اأعرفها من قبل، تطلعت اإىل الغرفة 
التي ت�ص���م ب���ني جدرانها ال�ص���امتة األف 
ق�صة و ق�ص���ة! تقاذفت االأ�ص���ئلة احلائرة 
اأن  حاول���ت  ببع�ص���ها،  ترتط���م  راأ�ص���ي، 
اأبعدها عني و اأدفعها يف خندق الذاكرة. 
طفت كلمات والدي على �ص���فتي، االإجابة 
ب�ص���ابة و االبتعاد عن الردد الذي يقود 
اإىل االنهي���ار النف�ص���ي، و ت���راءى موقفه 

ال�صلب يف ال�صجن اأمامي. 
ع�ص���ت تل���ك اللحظ���ات اأخل���ع االأ�ص���ئلة و 
اأجوبته���ا يف ذهن���ي كاأنن���ي اأخل���ع تهمة 
عل���ى عجل. ثم غابت الكلمات يف حلظات 
االرتباك و عادت كالربق، تقفز و تتجول 
بحريته���ا يف اأعماقي. حاول���ت اأن اأجمع 
كل ما تعلمته من جت���ارب احلياة يف تلك 
اللحظات احلرجة، فبداأت اأكتب االأجوبة 
العالق���ة يف ذهني، اأ�ص���طرها واحدة بعد 
واحدة على ل���وح الذاكرة، الأعود ثانية و 
اأم�صحها، اأعيد كتابتها و اأ�صححها، حتى 
عرثت على االأجوبة ال�صحيحة، فتم�صكت 
بها اأمام حمق���ق االأمن، الذي دخل الغرفة 
بعد اأكرث من ن�صف �صاعة، وا�صلت اإعادة 
و تكرار االأجوبة، باأ�ص���لوب اآخر ينا�صب 

�صوؤاله! 
كان املحق���ق يف البداي���ة ي�ص���تمع بهدوء، 

مل مت���ر ف���رة وجي���زة حت���ى عا �ص���وته 
بالوعي���د و التهدي���د اإن التزم���ت الته���رب 
من االإجابة عن االأ�ص���ئلة و اإنكارها؟ قلت: 
ان���كار م���اذا؟ فق���د ترك���ز التحقي���ق حول 
عاقت���ي باحل���زب ال�ص���يوعي و منظم���ة 
الرابطة الن�ص���ائية و احتاد الطلبة؟ كانت 
اأع���دت االأجوب���ة  اأجوبت���ي مقت�ص���بة، و 
نف�ص���ها : مل اأنتمي للحزب ال�صيوعي و ال 
عاق���ة يل بالرابطة من���ذ اأكرث من عامني، 
و لكن���ي اأتعاط���ف م���ع الطلب���ة و اإع���ادة 
املف�صولني منهم. مل ت�صبع اأجوبتي غليل 
حمقق االأمن فظل متعط�صًا اإىل احل�صول 
على ما ي�ص���مى » باالعرافات«! و مل ميل 
املحق���ق اأو يتعب، بل ا�ص���تمرت االأ�ص���ئلة 
بالتدفق، من دون اأن ت�ص���ل اإىل م�ص���بها! 
انتع�صت االأجوبة العنيدة يف راأ�صي كلما 
ط���ال التحقي���ق معي! حتى ياأ����ش املحقق 
عندما وجد اأنه مل ي�صل اإىل نتيجة بعد ما 
يقارب ال�صاعتني من التحقيق املتوا�صل. 
فاأطل���ق �ص���راحي قبل غروب ال�ص���م�ش، و 
جنوت بذلك من ق�ص���اء الليلة يف مديرية 
التحقيق���ات اجلنائي���ة، كما طل���ب بهجت 
العطي���ة منه���م! و احلقيق���ة كان موق���ف 
بهجت العطية موقفًا م�صرفًا، اإذ مل ياأمتن 
رجال االأمن الذين يعملون يف دائرته يف 

اأن اق�صي ليلة ب�صحبتهم.

من كتاب ) هكذا مرت االيام ( دار املدى
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