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هاشم الشبلي

د. غزوان محمود غناوي

اهدى يل االخ وال�ص���ديق العزيز اال�صتاذ ن�صري 
اجلادرجي ن�ص���خة من مذكراته املهمة ال�ص���ادرة 
ع���ن دار امل���دى لاع���ام والثقاف���ة والفنون.وقد 
قراأتها ب�ص���غف واهتمام بالغني، ووجدتها حافلة 
ب�ص���جل �ص���ادق الح���داث ووقائ���ع مرحل���ة مهمة 
م���ن تاري���خ العراق احلدي���ث من بداي���ة 1936 ��� 
2017، وذل���ك ملعا�ص���رة الكات���ب لتل���ك االحداث 
ب�ص���فته م�ص���اركا فاع���ا فيه���ا او �ص���اهدا عليها، 
وق���د تط���رق اىل تل���ك املرحل���ة با�ص���هاب وب���ني 
م�صاوئهاواخفاقاتها ومل ين�س اجنازاتها. وا�صار 

اىل ن�ص���االت ال�صع���ب �ص���د الفئ���ة احلاكمة وندد 
ب�صيا�صاتها املعادية لل�صع���ب وبني دور االحزاب 
الوطني���ة والدميقراطي���ة والي�صاري���ة وخا�ص���ة 
وزعيم���ه  الدميقراط���ي  الوطن���ي  احل���زب  دور 
الراحل كام���ل اجلادرجي يف اف�ص���ال املخططات 
اال�صتعماري���ة كمعاه���دة بورت�صم���وث وتعزي���ز 
ال�صيادة واال�صتقال والغاء املعاهدات اجلائرة. 
والنهو����س بالبلد نحو التق���دم واالرتقاء، وبني 
دوره ك�ص���اب م�صاغب ومنا�ص���ل يطمح اىل بناء 

وطن حر مزدهر.

 وتن���اول طفولته و�صباه وم���ا تخللهما من مترد 
و�صق���اوة وتاثريه���ا عل���ى م�صريت���ه الدرا�صي���ة، 
وتعر�صه لاعتقال والتوقيف مرات عديدة. وقد 
ا�صتعر����س اال�صت���اذ ن�ص���ري م�صريت���ه ال�صيا�صية 
واملهني���ة والدرا�صي���ة وخا�ص���ة ال�صن���وات التي 
ق�صاه���ا يف م�ص���ر للدرا�ص���ة وعاقته م���ع بع�س 
وزمائ���ه  امل�صري���ني  وامل�صوؤل���ني  ال�صيا�صي���ني 
ال�صف���ارة  عل���ى  اال�صتي���اء  الط���اب ودوره يف 
 14 ث���ورة  اع���ان  بع���د  القاه���رة  يف  العراقي���ة 
ع���ن  احلدي���ث  يف  ا�صه���ب  وق���د   ،1958 مت���وز 

بغ���داد وع���ادات وتقالي���د واع���راف وقي���م اهلها 
اال�ص���اء وحتدث ع���ن تقاليد وع���ادات واعراف 
ا�صرته باعتباره���ا من اال�ص���ر البغدادية العريقة 
واالع���راف  والتقالي���د  بالع���ادات  واملت�صرب���ة 
البغدادي���ة، وا�ص���ار اي�ص���ا اىل مظاه���ر احلداثة 
املتبعة يف دارهم واىل املروث البغدادي وبع�س 
املف���ردات البغدادي���ة التي اندث���رت وا�صاف اىل 
ن�س املذكرات بع�س املاحق الهمة ومنها املقابلة 
التي اجراها كاتب املذكرات مع ال�صيا�صي الكبري 
اال�صتاذ الراحل حممد حديدعن احداث ثورة 14 
متوز 1958 باعتباره واحدا من ابرز �صهود تلك 
املرحلة. وت�صمنت املذكرات مقابلة الراحل كامل 
اجلادرج���ي للزعيم عبد الك���رمي قا�صم وما جرى 
فيه���ا م���ن م�صاك�صات وعت���اب ونق���د وماآخذ على 

ال�صيا�صة املتبعة يف ادارة الدولة.
�صمع���ت من بع�س اال�صدقاء الق���راء الذين قراأوا 
املذك���رات وانتق���اد ال م���ن حي���ث تركيزه���ا عل���ى 
جوانب �صخ�صية وذاتي���ة وا�صرافها يف اال�صارة 
اىل املواق���ف ال�صيا�صي���ة لوال���د كات���ب املذكرات 

اال�صتاذ الراحل كامل اجلادرجي.
العم���ل  وال���ده يف  الكات���ب اىل دور  ا�ص���ارة  ان 
ال�صيا�صي يف تلك املرحلة من تاريخ العراق لي�س 
مثلمة وال عما خارجا ع���ن املاألوف، الن الراحل 
كامل اجلادرج���ي كان يف تل���ك املرحلة �صخ�صية 
�صيا�صي���ة المع���ة ومبداأي���ة ولع���ب دورا حموريا 
يف العم���ل ال�صيا�ص���ي وكان يعد رم���زا من رموز 
الوطني���ة والدميقراطية، وق���د تاأثر به الكثريون 
م���ن ال�صيا�صي���ني وال�صب���اب وم���ن ب���اب اوىل ان 
يتاأث���ر ب���ه ابنه ال�ص���اب، ولك���ن بع���د ان ا�صتكمل 
ال�صاب ادواته الثقافي���ة وال�صيا�صية اتخذ لنف�صه 

خطا ونهجا متميزين.
 تناول���ت املذكرات االحداث الت���ي اعقبت �صقوط 
النظ���ام ال�صابق يف 9 ني�ص���ان 2003  وانخراط 
الكاتب يف العمل ال�صيا�صي، حيث اختري ع�صوا 
يف اللجنة ال�صباعية ثم ع�صوا يف جمل�س احلكم 
فدع���ا من خال هذين املوقعني اىل تاأ�صي�س نظام 
حكم دميقراط���ي  فيدرايل مدين، ولكنه ف�صل يف 
م�صعاه الن التيار املناه�س لهذه الفكرة كان اقوى 
منه، وبالرغم من عدم وجود كتلة �صيا�صية كبرية 
ت�صنده وتدعم تطلعات���ه الوطنية و الدميقراطية 
اال انه كان ل���ه ح�صور وا�صح وقول م�صموع يف 

جمل�س احلكم ويف الو�صط ال�صيا�صي.
 والافت يف املذك���رات عدم تناول مرحلة ما بعد 
�صقوط النظام ال�صاب���ق با�صهاب وامنا اقت�صرت 
عل���ى تن���اول م���ا �ص���اب العملي���ة ال�صيا�صي���ة م���ن 
�صلبي���ات ونواق����س وما اعتورها م���ن �صراعات 
�صيا�صية واختناقات طائفية واخفاقات يف االداء 
احلكوم���ي وتف�ص���ي الف�ص���اد و�صح���ة اخلدم���ات 
وانفات امني. بينما كنت اتوقع ان يكتب املزيد 
عن ه���ذه الوقائع واالحداث مبا ميلكه من خزين 
املعلومات ع���ن هذه االمور، ولك���ن احيانا يكون 

االيجاز ابلغ من االطالة واالطناب. 
ان ه���ذه املاحظ���ات ال تقل���ل من قيم���ة املذكرات 
كاأجناز ثق���ايف وتاأريخي و�صيا�ص���ي واجتماعي 

جدير بالدرا�صة واالهتمام.

كنت قد تعرفت عل���ى ال�صيا�صي العراقي املخ�صرم 
املعار����س لنظام احلكم امللك���ي يف العراق اال�صتاذ 
ن�ص���ري اجلادرج���ي منذ ف���رة ق�ص���رية ال تتجاوز 
اربع �صنوات، وذلك عندما التقيته اول مرة وكنت 
يف وقته���ا ابح���ث ع���ن �ص���رية االم���ري الراحل عبد 
االل���ه بن علي الها�صمي الو�صي على عر�س العراق 
وقدمت له نف�صي وعرفت���ه مب�صروعي، و�صالته ان 
كان���ت لديه بع����س املعلومات الت���ي تتعلق باالمري 
عب���د االل���ه مل ي�صب���ق ل���ه ان ن�صرها او �ص���رح بها. 
اب���دى اال�صت���اذ ن�صري م�صك���ورا ا�صتع���داده لذلك، 
ووع���دين ب���ان يت�صل بي خال اليوم���ني القادمني 

ليحدد يل موعدا ملقابلته.
وفعا ات�صل اجلادرجي هاتفيا وحدد موعدا للقائه 
يف داره يف ام اذين���ة يف العا�صمة االردنية عمان. 
ويف املوعد املحدد و�صلت ل���داره فا�صتقبلني بكل 
بكل ترح���اب واجابني ع���ن ا�صئلت���ي، ومل�صت فيه 
اجل���راأة وال�صراح���ة وال�ص���دق يف حديث���ه، ويف 
ختام هذا اللق���اء االول حددنا موعدا جديدا خال 
االأي���ام القليل���ة القادمة. وخرجت م���ن داره مودعا 
مبث���ل ما ا�صتقبلت به من ترح���اب. وخال عودتي 
اىل داري مل افك���ر فيم���ا رواه يل اجلادرج���ي م���ن 
معلومات ووقائع ع���ن االمري عبد االله على الرغم 
م���ن اهميتها ومعرفتي بانها �صتغني كتابي، بل ان 
ج���ل تفكريي انح�صر يف ا�صلوبه يف الرحاب بي 
وطريقت���ه يف احلدي���ث و�ص���رد الوقائ���ع فقلت يف 
نف�ص���ي لع���ل هذا م���ن قبي���ل املجام���ات التي حمل 
اجلادرجي نف�صه عليها.. او لعل هذا كان �صعوري 
ال���ذي احمله يف �صابق االي���ام عن اجلادرجي دون 
ان اراه او اقابل���ه، ولكن���ي ترك���ت ه���ذا التقيي���م 
اىل املقابل���ة القادم���ة حل�ص���م راأيي فيم���ا راأيته يف 

اجلادرجي وما �صمعته منه.
وال اري���د ان اطي���ل فق���د تع���ددت اللق���اءات بيننا، 
وم���ع تكرارها و�صحت يف عين���ي وفكري �صور ة 
�صادق���ة لهذه ال�صخ�صي���ة ال�صيا�صي���ة، فقد وجدته 
عن���د كل لقاء يقف عند باب داره ال�صتقبايل مرحبا 
باجم���ل الكلم���ات  وارق العب���ارات، فم�صح بخلقه 
وادب���ه اجل���م ال�صورة الت���ي كنت ق���د ر�صمتها عنه 
او ر�ص���م �صورته اجلميل���ة يف عيني وفكري حتى 
اين ا�صفت على انن���ي مل اتعرف عليه منذ ع�صرين 

عاما.
الهاتفي���ة اينم���ا  وتك���ررت لقاءاتن���ا وات�صاالتن���ا 
كن���ا، وقبل مدة وجيزة اخ���رين ب�صدور مذكراته 
وار�ص���ل م�صكورا ن�صخ���ة منه���ا ايل، ت�صلمتها بعد 

عدة ايام..
وبداأت بقراءتها وكنت قد اعتدت طيلة ايام حياتي 
ان ابداأ بقراءة اي كتاب جديد يهدى ايل او اقتنيه، 
حي���ث اعتر كغريي ان ق���راءة اي كتاب جديد هو 
التع���رف عل���ى �صديق جديد،وان اع���ادة قراءة اي 
كت���اب قدمي ه���و ادامة العاق���ة مع �صدي���ق قدمي، 
كم���ا اعتدت ان اقراأ كتابني او اكرث يف فرة زمنية 
واح���دة، فاقراأ من االول عدة �صفحات واتركه اىل 
الثاين القراأ من���ه �صفحات معدودة واحيانا اتركه 

اىل كتاب ثالث.
وبع���د و�ص���ول مذك���رات اجلادرج���ي املو�صوم���ة 
)مذك���رات ن�ص���ري اجلادرج���ي، طفول���ة متناق�صة، 
�صب���اب متمرد، طري���ق املتاعب(بداأت اق���راأه، وكنا 

اعتقدب���اين �صاتب���ع يف قراءته ما الفت���ه مع �صواه 
من كتب اخرى، اال اين فوجئت مبوا�صلة القراءة 
يف هذا ال�صفر التاريخ���ي اخلا�س بتاريخ العراق 
املعا�ص���ر برواية �صيا�صي عراق���ي معار�س موؤجا 
ما كان لدي من امور ال تقبل التاجيل، وعلى الرغم 
من ان �صفحات هذه املذكرات قد قاربت اخلم�صمئة 

�صفحة اال انني اكملت قراءته يف ثاثة ايام.
 لق���د كنت ارج���و اي يكون لدي مت�ص���ع من الوقت 
الدون ماحظاتي حول هذه املذكرات، وهي كثرية 
ومتعددة اجلوانب، اال ان �صيق الوقت ا�صطرين 
الخت�صارها، حيث انن���ي عرفت ان موؤ�ص�صة املدى 
�صتقي���م حف���ا لتوقي���ع ه���ذا الكت���اب يف عا�صمتنا 
احلبيب���ة بغ���داد خ���ال ا�صب���وع واح���د يف �صارع 
املتنبي وانه���ا �صت�صدر ملحقا له���ذه املذكرات، لذا 

اعتذر عن اخت�صاري ملا كتبته حولها.
الوقائ���ع  اجلادرج���ي  ن�ص���ري  ا�صتعر����س  لق���د   
واحل���وادث الت���ي مر به���ا العراق يف ف���رة احلكم 
امللكي وما اعقبه من فرات احلكم االخرى... وقد 
حاول���ت ان اخت����س ببع�صه���ا دون غريها ال�صجل 
ماحظاتي عنها اال انني وجدتها كلها دومنا متييز 
جديرة باالأهتمام، ولهذا ونظرا ل�صيق الوقت فقد 
راأي���ت ان اركز على ناحيت���ني �صخ�صيتني لا�صتاذ 
اجلادرجي فقط.. الناحية االوىل : لقد كان ن�صري 
اجلادرج���ي وال زال يتمت���ع بخلق ع���ال وادب جم، 
فنه يتمتع كذلك بذاكرة وقادة قوية اختزنت الكثري 
من الوقائع واالحداث ال�صيا�صية واالجتماعية، ال 
يزال يرويها بطريقة �صيقة وت�صل�صل الحداثها. لقد 
وج���دت فيه ه���ذه امليزةالتي تكاد نك���ون نادرة يف 
مث���ل من يك���ون يف عمره )اطال الل���ه عمره(.. فقد 

روى يل احداث���ا مرت على حدوثها عقود طويلة ال 
زال يذكرها وكانها وقعت امامه يوم ام�س.

ويف اعتق���ادي ان ال�صب���ب يف ذل���ك يع���ود لعوامل 
عديدةولع���ل يف مقدمته���ا ذكاوؤه وقابليت���ه حلفظ 
الوقائع واالحداث، وكذلك تعود مل�صاحبته  لوالده 
الراحل كام���ل اجلادرجي يف �صني حياته وحتمله 
م�صوؤولي���ة ادارة جمل����س ابي���ه دون بقية اخوانه، 
فق���د اتاح له ه���ذا املوقع التعرف عل���ى ال�صيا�صيني 
واالدب���اء العراقيني وغريهم مم���ن يختلفون على 
جمل����س والده، فقد ا�صتفاد من موقعه هذا االطاع 
عل���ى الكثري من الوقائع واالحداث التي وقعت يف 

هذا املجل�س و�صمع الكثري منها.
والناحية الثانية.. لقد كان ن�صري اجلادرجي بارا 
بوالده فهو بعد ان �صرد كيف انه انزل من الطائرة 
الت���ي كان يقله���ا اىل القاه���رة ومنع م���ن موا�صلة 

ال�صف���ر، وكيف اأن���ه مل ينم ليلته  تل���ك حيث �صارع 
يف الي���وم الت���ايل ملقابل���ة وزي���ر الداخليةالراحل 
�صعي���د ق���زاز ال���ذي ا�صتقبل���ه وا�صعا قدمي���ه على 
�صن���دوق �صباغ االحدي���ة ما�صكا حافت���ي بنطاله، 
معت���ذرا ل���ه وج���وده يف ه���ذا املوقف، وكي���ف انه 
ناق�س ه���ذا الوزير املعروف بت�صدده مع معار�صي 
نظ���ام احلكم امللكي، وذك���ر كل ذلك بطريقة توحي 
للقاريءحت���دي ه���ذا الوزي���ر املع���روف ب�صابته 
وقوت���ه، ولكن �صرعان م���ا ازال اجلادرجي ما علق 
يف ذه���ن الق���اريء من تف�صري، حني ق���ال ما ن�صه : 
اذك���ر ه���ذه الوقائع وانا اعل���م علم اليق���ني ان هذا 
التقدي���ر لي�س �صخ�صي���ا وامنا هو تقدي���ر لوالدي 

كامل اجلادرجي.
طفول���ة  اجلادرج���ي  ن�ص���ري  عا����س  لق���د  فع���ا.. 
متناق�صةو�صباب متم���رد، واال فكيف بالقاريء ان 
يتخيل ان يك���ون هناك �صبيا وال���ده نائب ووزير 
مع���روف وم���ن كب���ار ال�صيا�صيني، يلع���ب ومي�صي 
حافي���ا يف �صوارع حملته، وكي���ف ان احد ا�صدقاء 
يف  مع���ه  في�صطحب���ه  ال�ص���ارع  يف  ي���راه  وال���ده 
�صيارت���ه ويو�صل���ه اىل داره، فقد روى يل اال�صتاذ 
ن�صري اجلادرجي ان���ه كان يوما يلعب يف ال�صارع 
و�ص���ادف ان مر يف ذل���ك ال�صارع املرح���وم �صالح 
ج���ر ب�صيارت���ه، فلما �صاهده ام���ر �صائقه بالتوقف 
ونادى على ن�صري قائ���ا :..تعال.. انت مو ن�صري 
اب���ن كامل بيك.. واركبن���ي يف �صيارته واو�صلني 
اىل دارنا وطلب من احلار�س ان يقول لوالدتي ان 

�صالح جر وجده يف ال�صارع يلعب.
اما عن �صبابه املتم���رد فريوي اجلادرجي احلادثة 

التالية :
من جملة احداث تلك الف���رة احلرجة اعلن ال�صيد 
�صبي���ح ممتاز الدف���ري ابن خال وال���دي تر�صيح 
نف�ص���ه نائبا ع���ن املنطقة الثالثة وه���ي نف�صها التي 
ر�ص���ح والدي عنه���ا، ويف ذلك الي���وم نف�صه كان قد 
دعا اىل هذه  املحلة من قبل احد اال�صخا�س الذين 
لهم نف���وذ �صعبي في���ه وهو ال�صيد عل���وان احلاق 
ان مل تخني الذاك���رة لتناول الع�صاء، لكننا مل نكن 
نعلم بذل���ك كون الدعوة باال�صل كانت مفاجاأة لنا.

وكان �صاحب هذه الدعوة قد ات�صل بال�صيد �صبيح 
الدف���ري طالبا منه عدم احل�صور كون املنطقة يف 
حالة غليان )ح�صب و�صفه(وان ن�صري اجلادرجي 
ومع���ه عدد كبري م���ن ال�صب���اب نظم���وا اجتماعا و 
مهرج���ان، وعليه يف�صل ع���دم احل�صور خوفا على 

�صامتك.. وهذا امر كان مبالغا فيه.
ت�ص���ور ايه���ا الق���اريء الك���رمي ه���ل هن���اك طفولة 

متناق�صة و�صباب متمرد اكرث من ذلك؟..
ختام���ا اهن���يء اجلادرج���ي عل���ى ه���ذه املذكرات، 

واقول، اذا كان ال�صاعر قد قال :
ان الفتى من يقول ها انذا       

   لي�س الفتى من يقول كان ابي
ففتانا ن�صري اجلادرجي قال : ها انذا، وكان حمقا 
فيم���ا قال، ث���م قال : كان ابي، وه���و حمق يف قوله 
كذلك، فق���د ورث جمدا وجاها م���ن ابيه، ثم اجتهد 

يف العمل على رفع بنيان هذا املجد واالرث..
 وقب���ل ان ا�ص���ع القل���م جانبا اقول : ب���ارك الله لك 
فيما ورثت وفيمافعلت، ومد الله يف عمرك ومتعك 

بال�صحة والعافية..

مع نصير الجادرجــي.. وطفولته مـذكـرات نصير الجادرجي
المتناقضة وشبابه المتمرد

مع الراحل ح�سني جميل
كامل اجلادرجي وا�سرته يف اوائل االربعينيات

وزير �سابق
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ـــــــوان  ـــــــدي جـــــــــــواد ال

ـــــــــدى شــــوكــــت ن

وي�صه���ب اجلادرجي ب�صرد االح���داث ابان حكم 
الزعي���م عبد الك���رمي قا�صم، والعاق���ة املت�صنجة 
ب���ني الزعي���م قا�ص���م وكام���ل اجلادرج���ي زعي���م 
الوطن���ي الدميقراط���ي. وبج���راأة معروف���ة عن 
ن�ص���ري اجلادرج���ي يكت���ب ع���ن انطباع���ه بع���د 
م�صارك���ة يف مقابل���ة الزعي���م عبد الك���رمي قا�صم 

باأنه مل يجد زعيما.
ويق���دم �ص���ورة وا�صح���ة ع���ن �صب���اط اال�ص���ود 
1963 ح���ني ا�صب���ح البع���ث فيه���ا غوال ب���كل ما 
تعنيه الكلمة، وا�ص�س ملي�صيا احلر�س القومي. 
وي�ص���ع اجلادرج���ي لاجي���ال ت�ص���ورا وا�صحا 
عن العنف والق�ص���وة يف �صلوك البعث وحر�صه 
القومي طيلة ا�صهر حكمهم االول للعراق )�صباط 

1963 اىل ت�صرين الثاين 1963(. 
�صاهم���ت االحداث امل�صار اليها يف ت�صكيل معامل 
ال�صخ�صية العراقية ب�ص���كل عام للن�صف الثاين 
م���ن القرن الع�صرين. متثل���ت يف �صابة املوقف 
وو�ص���وح الروؤي���ا و�صمو االخ���اق، واالنحياز 
للي�ص���ار. ورمب���ا ال زال ذل���ك االنحي���از وا�صحا 
يف العق���د الثاين من هذا الق���رن، رغم التغريات 
العاملي���ة الوا�صحة وغياب االحت���اد ال�صوفياتي 

والتغريات يف اوربا. 
وي�صتع���ري اجلادرج���ي ابي���ات �صعر م���ن نوابغ 
�صع���راء تل���ك ال�صن���وات )اجلواه���ري وجم���ال 
الدين( ليغطي م�صاح���ات وا�صعة متثل عواطف 
ال�صب���اب وقتها. واحلما�صة م���ن العواطف التي 
متثلت يف امل�صاركة يف املظاهرات ال�صاخبة يف 
تلك ال�صنوات امل�صار اليها. وي�صهب اجلادرجي 
كيف حتولت قرارات تع�صف على م�صتوى كلية 
مثا اىل مظاهرات �صاخبة ب�صعارات �صيا�صية 
متث���ل مطالب �صعبي���ة. ورمبا ه���ذا احلجم من 
العواط���ف ل���دى �صباب تلك ال�صن���وات ما عناه 

اجلادرجي يف ال�صباب املتمرد.
وتخت���زل مذكرات اجلادرج���ي ال�صنوات بعد 
حترير الكوي���ت 1991 و�صقوط نظام البعث 
يف  فاحداثه���ا  قليل���ة،  �صفح���ات  يف   2003
احل�صار وج���وع العراقيني وتنمر البعثيني، 

تعي�س يف ذاكرة العراقيني.
يف  وا�صح���ة  فروق���ا  اجلادرج���ي  يق���دم 
�صخ�صي���ة امل�ص���وؤول يف العه���د امللك���ي عنه 

يف العه���ود الت���ي تل���ت ذل���ك وايامنا ه���ذه. فقد 
وق���ف مت�صرف بغداد وقته���ا ال�صيد عبد اجلبار 
فهم���ي اىل جان���ب كام���ل اجلادرج���ي يف ازم���ة 
ره���ن منزله رغم اخلاف الوا�ص���ع بني الرجلني 
)فهم���ي مت�ص���رف ميث���ل ال�صلط���ة واجلادرجي 
زعيم للمعار�صة لذلك النظ���ام(. وعرف اال�صتاذ 
اجلادرجي باالمر بعد �صن���وات، وي�صوق املثال 
ليعط���ي �ص���ورة وا�صحة م�صجلة ع���ن االنحدار 
ال�صيا�صي���ة  التغ���ريات  راف���ق  ال���ذي  اخللق���ي 

الكبرية.
باع كامل اجلادرجي زعيم الوطني الدميقراطي 
الكثري م���ن اماك���ه وارا�صيه ليغط���ي ن�صاطات 
فع���ل  الدميقراط���ي، وهك���ذا  الوطن���ي  احل���زب 
ال�صيد ن�صري اجلادرجي ليبقي احلزب الوطني 
الدميقراط���ي بعد عودت���ه للعم���ل ال�صيا�صي يف 

2003 ولغاية توقفه ال�صباب منها املالية.
ورمب���ا طري���ق املتاع���ب بع���د 2003، ليتناول���ه 
ال�صي���د اجلادرجي من جلنة ال�صبعة اىل جمل�س 
احلك���م، ويروي العدي���د من املواق���ف املت�صددة 
م���ع احلاكم املدين برامير )تقاعد رجال اجلي�س 
وت�صرف���ات  حل���ه،  بع���د  ال�صاب���ق 

اجلنود االمريكان وغريها(. 
تن���ازل اجلادرج���ي ع���ن رئا�ص���ة جمل����س احلكم 
لل�صي���د حم�ص���ن عبد احلميد اث���ر ا�صرار االخري 
عل���ى دور يف رئا�ص���ة املجل�س لري�ص���ي اع�صاء 
احل���زب اال�صام���ي، وكذل���ك ال���دول اال�صامية 
والعربي���ة!! وعنده���ا كان الت�صفي���ق الول م���رة 
يف جمل����س احلك���م. رواي���ة ال ميك���ن جتاوزها 
يف املذكرات عند ا�صتح�صار �صخ�صيات العراق 
احلاكمة يف ال�صنوات التي تلت جمل�س احلكم. 
م���ن االح���داث املهمة الت���ي تناوله���ا اجلادرجي 
الغ���اء ق���رار 137 ال���ذي ا�صدره جمل����س احلكم 
برئا�ص���ة عب���د العزي���ز احلكي���م ليع���ود بالعراق 

مئات ال�صنوات يف التعامل مع املراة. 
االره���اب  بداي���ات  اجلادرج���ي  ويتن���اول 
وا�صت�صه���اد دمييل���و )ممثل االم���ني العام لامم 
املتحدة( وكذلك احلكومة االوىل ودور االخ�صر 
االبراهيمي. كم���ا ميتنع اجلادرجي عن الذهاب 
لل�صج���ن وامل�صارك���ة يف روؤي���ة �ص���دام ح�ص���ني 
بعد الق���اء القب�س عليه. يرف���ع اجلادرجي عن 
الت�صف���ي وال�صمات���ه. والبد من اال�ص���ارة اىل ان 
موف���ق الربيع���ي طلب من اجلادرج���ي تر�صيحه 
للم�صارك���ة بدل���ه، فاعتذر اجلادرج���ي النه غري 

خمول بذلك.
يتن���اول اجلادرجي رئا�صة وفد اقت�صادي اىل 
ب���ريوت، ورئا�صة وف���د العراق للقم���ة العربية 
يف تون����س. وق�صي���ة علم الع���راق والفيدرالية 
وقان���ون ادارة الدولة ورف����س التكتل ال�صيعي 

للباججي رئي�صا للعراق وغريها.
ينتقد اجلادرجي ا�صراك الوطني الدميقراطي 
يف قائم���ة احلكيم )االئت���اف الوطني العراقي( 
يف انتخاب���ات 2010، وي�ص���رح با�صه���اب اآليات 

االن�صمام لتلك القائمة.
تناول���ت املذك���رات اح���داث كث���رية يف تاري���خ 
العراق، وبذلك جتاوزت كونها �صخ�صية فمثلت 
تاريخ العراق بوجهة نظ���ر وطنية دميقراطية. 
وخ���ال عمل���ي يف الوطن���ي الدميقراط���ي م���ع 
اال�صت���اذ ن�صري اجلادرجي ك���ررت له بانه ميثل 
تاري���خ الع���راق. ويف مذكرات���ه و�ص���ع اجوب���ة 
للكثري م���ن اال�صئلة، فكانت خ���رة عقود ثمانية 

يف احلياة يف العراق. 

�صدر لل�صيا�صي ن�صري 
كت���اب  اجلادرج���ي 
)مذك���رات  بعن���وان 
ن�ص���ري اجلادرجي طفول���ة متناق�صة.. 
�صباب متمرد.. طريق املتاعب( يقع يف 
نحو 494 �صفحة من القطع املتو�صط.

والذي يقول عنه اجلادرجي يف مقدمة 
كتابه )بع���د ان تقدم ب���ي العمر وانا – 
االن – ق���د جتاوزت الثالث���ة والثمانني 
من عم���ري، مل اجد بدا م���ن اال�صتجابة 
ملنا�ص���دات ومطالب���ات �صقيق���ي االك���ر 
اال�صدق���اء  م���ن  اخ���ر  وع���دد  رفع���ة، 
الذي���ن و�صلت مطالباته���م حد االحلاح 
مل  الت���ي  مذكرات���ي  كتاب���ة  ب�ص���رورة 
تخط���ر ببايل يوما كتابته���ا وتدوينها.

كن���ت ات�صاي���ق م���ن تل���ك املطالبات يف 
كثري م���ن االحي���ان، وكان مردها يعود 
لكوين وجل���ت طريق���ا �صائ���كا و�صعبا 
يف الع���راق اغل���ب �صني عم���ري، وهو 
العم���ل ال�صيا�ص���ي املعار����س يف اغلب 
امل�صم���ار،  ه���ذا  ن�صاط���ي يف  �صن���وات 
�صائرا م���ن خاله  على خطى الوطنيني 
االحرار الذين كر�ص���وا جل حياتهم يف 
العم���ل ال�صيا�صي املعار����س، )الوطني 
و الدميقراط���ي(، يف ظ���روف كانت يف 
الغال���ب ي�صوده���ا القم���ع واال�صطه���اد 
والتهج���ري، ولرمب���ا كانت ت���وؤدي حتى 
اىل امل���وت، كم���ا ح���دث للعدي���د مم���ن 
�ص���اروا به���ذا ال���درب بارادته���م، حيث 
كنت من �صم���ن هوالء الذي���ن اختاروا 
ال�ص���ري يف ذل���ك الطريق ال���ذي اخرته 

بقناعة تامة ال ي�صبوها ندم او تردد(.
الطفولة واال�صرة

يف ال�صطور التالية ن�صتل بع�صا من ما 
كتبه اجلادرجي عن طفولته والعائلة:

*كان���ت والدت���ي يف حمل���ة )البقج���ة( 
املي���دان بالق���رب  الواقع���ة يف منطق���ة 
من وزارة الدف���اع اىل جوار االعدادية 

املركزية يف قلب العا�صمة بغداد.
*كن���ت ق���د تركت م���ن دون ا�ص���م طوال 
�صتة ا�صهر تل���ت والدتي، اذ كان والدي 
م���رددا بت�صميت���ي عل���ى ا�ص���م �صقيق���ه 
الفقي���د يف �صباب���ه )�صليم���ان( وال���ذي 
ترك موته جرحا عميقا يف قلوب افراد 
اال�ص���رة و لك���ن الق���رار كان ق���د ا�صتقر 
م���ن قبل���ه عل���ى ت�صميت���ي ب���� )ن�ص���ري( 
تيمنا با�ص���م القائد العرب���ي مو�صى بن 
ن�ص���ري احد فاحت���ي االندل�س يف العهد 

االموي.
*ب���داأ كي���ان ا�صرتنا ع���ر زواج والدي 
)كام���ل رفع���ت اجلادرج���ي( بوالدت���ي 
)منيبة اآ�صف عارف اأغا( يف م�صاء يوم 

العا�صر من �صهر كانون الثاين 1924.
وتاألف���ت ا�صرتنا م���ن الوال���د والوالدة 
ه���م  واح���دة  وابن���ة  ابن���اء  واربع���ة 
بالت�صل�ص���ل )رفع���ت وامين���ة ون�ص���ري 

ويقظان(.
  مع �صاعرالعرب االكر

كنت يف ايام درا�صتي اجلامعية موظفا 
يف دائ���رة االموال املجم���دة حيث كنت 
حينها اح���د موظفي �صعب���ة االيجارات 
عق���ود  تنظي���م  وظيفت���ي  وكان���ت 
االيج���ارات وتوجي���ه االن���ذارات ملن ال 
يدف���ع االيج���ارات اىل الدول���ة  يف تلك 
الفرة كان �صاع���ر العرب االكر حممد 
مهدي اجلواهرى م�صتاجرا  لدار تابعة 
لام���وال املجم���دة وفيه���ا مطبعته وقد 
كان مدين���ا لدائرتن���ا مببلغ ق���دره 400 
دينار مل ي�صدده ويف احد االيام وجدت 
على طاولت���ي انذارا مطبوع���ا وموقعا 
كان ق���د وج���ه اىل ال�صيد حمم���د مهدي 
اجلواه���ري ب�صيغ���ة غ���ري الئق���ة وهذا 
ام���ر غري���ب الين م�صوؤول ع���ن توجيه 

االنذارات.
�صال���ت زميلي عن الذي قام بهذا العمل؟ 
لكن���ه نف���ى علم���ه به���ذا الكت���اب وكان 

�صادقا بقوله.
فاخ���ذت الورق���ة اىل ها�ص���م ال���ذي كان 
موظفا كفوءا وذا خلق ،و�صاألته عما اذا 
كان ير�صي���ه ت�صرف كهذا بحق ال�صاعر 
اجلواهري.فاجابن���ي: ما ال���ذي نفعله 
اذا كان ال يدف���ع، وال عل���م يل بكت���اب 
كهذا؟! قلت له : مع ذلك لي�س من الائق 

ان نوجه له انذارا بهذه ال�صيغة.

من���ي  باملو�ص���وع وطل���ب  علم���ه  نف���ى 
الت�ص���رف كيفما ارتئ���ي  لتخلي�صه من 
املوق���ف ا�ص���وة مب���ا فعلت���ه م���ع ق�صية 
بعزم���ي  كبة.اخرت���ه  مه���دي  حمم���د 
متزيق االنذار. فق���ال :ال دخل يل افعل 

ما ت�صاء.
مزقت الورقة امامه وخرجت.

يب���دو ان ت�صريف هذا ق���د و�صل خره 
ع���ر  وبالتحدي���د  اجلواه���ري،  اىل 
ال�صحفي يو�ص���ف متي الذي طلب مني 
رق���م هات���ف الدائ���رة، وبع���د ع���دة ايام 
ات�صل���ت ب���ي زوج���ة اجلواه���ري عر 
الهاتف يف الدائرة و�صلمت علي وعلى 
ا�صرتي فردا ف���ردا و�صاألت عن زوجتي 
كونها كانت تعرفها، وبعد ان �صاألت عن 
احوالنا جميع���ا قالت يل: اننا مدينون 
اىل دائرتك���م مببلغ ق���دره 400 دينار، 
�صائل���ة: ه���ل بامكانن���ا دفع مئ���ة دينار 
منه���ا؟ قل���ت له���ا : ابعث���ي يل بع�ص���رة 
دنانري فقط م���ن االربعمائة دينار التي 

بذمتكم لنا.
فقالت: كيف؟

 قل���ت له���ا : افعلي هك���ذا واتركي االمر 
يل.

راأي���ت  ون�ص���ف  �صاع���ة  م�ص���ي  بع���د 
اجلواه���ري يق���ف قبال���ة طاولت���ي يف 
مكتبنا بالدائرة.. وح���ني راأيته عانقته 
وابديت احتفائي به، ودعوت املوظفني 
الغبط���ة  اث���ار  م���ا  بذل���ك،  مل�صاركت���ي 
وال�ص���رور يف نف�ص���ه الحظناها جميعا 

عليه.
علق على ما قمت به وقال لنا جميعا:

م�ص���ى �صه���ر عل���ي مل اخ���رج خاله من 
املن���زل، ب�صب���ب قي���ام اح���د اال�صخا�س 
)�صعل���وك( برم���ي احلج���ارة علي.. ثم 
قال: قلت يف نف�صي حينها: هذا ال�صعب 

ال ي�صتحق منا �صيئا.
بعد ثوان من ال�صمت قال:

لكنني حني ا�صتمعت اىل مكاملة زوجتي 
ام جناح معك و�صرحت يل موقفك معي 
غ���ريت رايي به���ذا ال�صعب وقل���ت باأنه 
طي���ب وي�صتحق كونك من���ه، فا�صدرت 

على زيارتك وابداء ال�صكر لك.
ناولني مبلغا من امل���ال لكنني ا�صدرت 
عل���ى ان يك���ون ع�ص���رة دنان���ري فق���ط ، 
واب���دى ت�صاوؤله فيما اذا كان ي�صح ذلك 

واكدت له باأنه ي�صح.
لك���ن اح���د املوظفني اخ���ذ من���ه الع�صرة 
اىل  �صيدفعه���ا  بان���ه  وق���ال  دنان���ري، 
املحا�ص���ب، لكن���ه �صيحتف���ظ به���ا كارث 
تاريخ���ي قادم من �صاع���ر العرب االكر 
و�صي�صل���م غريه���ا اىل دائرته، م���ا اثار 

ال�صرور يف نف�صه مرة اخرى.
ودعناه اىل ال�صارع العام حيث ا�صتقل 
�صي���ارة تك�صي، ليكون ذلك اليوم ايذانا 
ب�صداق���ة طويل���ة جمعتني ب���ه والزلت 

اأعتز بها.
  خم�صة ف�صول

وي�صم الكتاب ال���ذي �صمم غافه ماجد 
املاجدي وال�صادر عن دار املدى بطبعته 
االوىل خم�ص���ة ف�ص���ول، �ص���م الف�ص���ل 
)انتفا�ص���ة  التالي���ة:  العناوي���ن  االول 
ع���ام 1952? ا�صتقال���ة وزارة م�صطفى 
العم���ري، الق���اء القب����س!، رحلة حتت 
�ص���وء القم���ر، نهردجلة.. ق�ص���ة ع�صق 
ازلي���ة، انتخاب���ات 1954? انتخاب���ات 
1954 حدث تاريخي هام ولكن..؟، ردة 
الفعل، اللقاء االول بني اللجنة املركزية 
والقي���ادة القطرية، انتفا�ص���ة 1956? 
حماكمت���ي، االعتق���ال بتهم���ة الت�صول، 
اح���داث يف مع�صك���ر ال�صعدي���ة، وجه���ا 
لوجه مع ق���زاز والعطي���ة، يف الطريق 

م�صكل���ة  القاه���رة،  يف  القاه���رة،  اىل 
م���ع ال�صف���ارة العراقي���ة!، حقب���ة العهد 
امللك���ي يف الع���راق ونهايته(.وقد جاء 
ه���ذا الف�صل حت���ت عنوان)�صارع طه.. 

طفولة متناق�صة.. �صباب متمرد(.
ام���ا الف�ص���ل الثاين فق���د حم���ل عنوانا 
رئي�صي���ا ه���و )اح���داث يف حيات���ي بعد 
ث���ورة الراب���ع ع�صر من مت���وز 1958( 
و�ص���م )�صلت���ي بال�صيوعي���ني، احداث 
يف كلي���ة احلقوق، لقائ���ي بالزعيم، مع 
�صاعر العرب االك���ر، والدي والزعيم، 
 ?1963 اال�ص���ود(  )�صب���اط  انق���اب 
الزعيم عبد الك���رمي قا�صم وفرة حكمه 
للعراق، الدكتور يو�صف عبود وتوقعه 
الع���ودة  رحل���ة  االنقابي���ني!،  حلك���م 
اىل �ص���ارع ط���ه، وف���اة وال���دي، �صل���ة 
االحرار(.وعن���ون  بال�صب���اط  وال���دي 
اجلادرج���ي الف�ص���ل الثالث ب���� )احلياة 
حتت ظ���ال خيمة �ص���وداء( و�صم )35 
عاما من هيمنة البعث على العراق، مع 
اجلواهري مرة اأخرى، ا�صتياء �صدام 
عل���ى ال�صلط���ة وب���دء احل���رب العراقية 
االيراني���ة، م���ي مع مدر�ص���ة احلريري، 
حل�ص���ول  اجلادرج���ي  ا�ص���رة  �صع���ي 
اح���دى بناته���ا عل���ى �صه���ادة اجلن�صية 
العراقية، غزو الكويت 1990(.وحمل 
الف�صل الرابع العن���وان التايل)العودة 
ب���روح  �صيا�صي���ة  حي���اة  بغ���داد..  اىل 
خمتلف���ة.. وجوه جدي���دة.. كفاح الجل 
حتقيق اهداف �صامي���ة( و�صم )اللجنة 
ال�صباعي���ة، م���ع ب���ول برامي���ر، احلزب 
ون�صاطات���ه  الدميقراط���ي  الوطن���ي 
االولي���ة بعد عودة ال���روح اليه، �صوت 
االنتق���ايل،  احلك���م  جمل����س  االه���ايل، 
جل�صات جمل����س احلك���م، )العلمانيون 
يف جمل�س احلكم(!،احلكومة االوىل.. 
وزارة ب���ا رئي�س، )كام���ل اجلادرجي( 
املنطق���ة  يف  للوزارة!،ال�صك���ن  وكي���ا 
اخل�صراء،الق���اء القب����س عل���ى �صدام، 
لوف���د  الدولة،رئا�صت���ي  ادارة  قان���ون 
العراق االقت�صادي يف بريوت،رئا�صتي 
لوف���د الع���راق يف القم���ة العربي���ة، علم 
جدي���د للع���راق، خارطة الطري���ق التي 
عار�صته���ا، مواق���ف، رئي����س الع���راق، 
ها�ص���م  ان�صح���اب  الوطن���ي،  املجل����س 
ال�صبلي،انتخاب���ات 2010? ا�صتئن���اف 
احل���زب لن�صاط���ه حت���ى حل���ت النهاية، 
الدميقراط���ي(  الوطن���ي  )احل���زب 
وافكاره يف امل�صتقبل، اللوحات الفنية 
امل�صروق���ة م���ن متح���ف الف���ن احلديث، 
نفائ�س الرواد واحتفاء وزارة الثقافة، 
الف�ص���ل  العاين(.ام���ا  يو�ص���ف  وداع���ا 
اطرحه���ا(  )وثائ���ق  فعنوان���ه  االخ���ري 
و�صم)ن����س املقابلة الت���ي اجريتها مع 
ال�صي���د حمم���د حدي���د، م�ص���رع العائلة 
املالكة يف العراق، ن����س �صهادة العقيد 
طه م�صطفى  البامرين كما كتبها، افادة 

عبدال�صتار �صبع العبو�صي(.

ذكريات نصــير الجادرجـــي 
نصري الجادرجي االمني العام 

للحزب الوطني الدميقراطي 

يقدم مذكراته باوصاف طفولة 

متناقضة وشباب متمرد وطريق 

املتاعب. يتوقف عند وثبة كانون 

1948، وانتفاضة 1952، وانتخابات 

1954، وانتفاضة 1956، ويعيش 

احتفاالت الشعب يف ثورة 1958 

يف القاهرة. 

ويسهب الجادرجي برسد احداث 

ثورة 1958، ويكشف الجادرجي 

رسا بان رفعة الحاج رسي كان 

يتصل بالحزب الشيوعي عن 

طريقه! بل ان عامر عبد الله 

)عضو قيادي مخرضم يف 

الحزب الشيوعي العراقي( عرف 

ذلك يف 1973 من الجادرجي 

يف وليمة عشاء يف دار رؤوف 

ال ديبس )رحمه الله( بعد 

اعالن الحزب الشيوعي العراقي 

والبعث جبهة وطنية! وال ينىس 

الجادرجي ان يوضح عدم رضاه 

عن تلك تشكيل تلك الجبهة. فقد 

دفع شباب العراق مثنا لها.

 طفولة متناقضة وشــباب متمرد 
وطريق حافل بالمتاعب
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مع زوجته امرية الرفيعي وجنله مع الدكتور علي الوردي

يقود مظاهرة امام ال�سفارة العراقية يف القاهرة 1958
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بغداد يف العا�صر من حزيران/يونيو 1977
ال�صاعة العا�صرة والثلث �صباحًا

ن�صري: متى بداأ ات�صال ال�صباط االحرار باحلزب 
الوطني الدميقراطي وكيف؟

حممد حديد - حدث اأول ات�صال بنا يف �صيف عام 
1956 وعل����ى ما اأذكر يف �صه����ر اآب، وقبل حوادث 

العدوان على م�صر.
ات�صل ب����ي ال�صيد )كام����ل الچادرچي( وطلب مني 
احل�ص����ور اىل داره وقد ح�صرت م�صاًء واجتمعنا 
)الچادرچي وال�صي����د ح�صني جميل واأنا( فاأخرنا 
ال�صيد )ح�صني جميل( باأن �صخ�صا ما قد ات�صل به 
وه����و مر�صل م����ن جانب جماعة م����ن ال�صباط وان 

لديهم تنظيم����ًا ويف نيتهم القيام بحركة للتخل�س 
م����ن النظ����ام القائ����م وه����م ي�صاأل����ون ع����ن موق����ف 
احل����زب الوطن����ي الدميقراطي ويطلب����ون التاأييد 
وامل�صان����دة، وبعد التداول اتفقن����ا باأننا نوؤيد هذه 
احلركة، ولكن النلتزم يف هذه املرحلة باال�صراك 
معه����م اأو م�صوؤولي����ة احلك����م واأن يبق����ى االت�صال 

م�صتمرًا معهم.
بعد ح�ص����ول العدوان على م�ص����ر واعتقال بع�س 
ق����ادة احلرك����ة الوطني����ة و�ص����دور احلك����م عل����ى 
الچادرچي ودخوله ال�صجن، بداأت املحادثات حول 
تاأليف جبهة االحتاد الوطني بني احلزب الوطني 
اح����دى  ويف  اال�صتق����ال  وح����زب  الدميقراط����ي 
االجتماع����ات اخرنا ال�صي����د )فائ����ق ال�صامرائي( 
باأن هناك حركة باجلي�س وانهم م�صتعدون للقيام 

بها �صد النظام القائم واالطاحة به.
ويف اأواخر �صن����ة 1956 اأو يف بداية �صنة 1957 
فوحت����ت م����ن جان����ب ال�صي����د ر�صيد مطل����ك بحركة 
ال�صب����اط االح����رار عندم����ا كن����ت مدي����را ل�صرك����ة 
الزي����وت النباتي����ة وكان ال�صيد ر�صي����د يتعامل مع 
�صركتن����ا لتنظي����م الدعاي����ة واالعان����ات اخلا�ص����ة 
بال�صركة، وكانت االجتماعات تتم يف مقر ال�صركة 
والجتل����ب اأي انتب����اه لوج����ود التعام����ل التجاري 
م����ع ال�صيد ر�صيد. حيث اخ����رين باأن هناك حركة 
لل�صباط االح����رار واأن رئي�س التنظيم هو الزعيم 
الرك����ن عب����د الكرمي قا�ص����م وان احلرك����ة ا�صبحت 
نا�صج����ة ومهيئة للقيام مبهمته����ا وان الزعيم عبد 
الكرمي قا�صم يري����د معرفة موقف احلزب الوطني 
الدميقراطي وامل�صاهمة يف هذه احلركة، فاأخرت 
ال�صيد الچادرچي وكان حينذاك يف ال�صجن مادار 
بيني وبني ال�صيد ر�صيد مطلك، فقررنا ان نت�صاور 
يف املو�ص����وع ونوؤي����د احلرك����ة وج����رت مباحثات 
حول �صروط احلزب يف تاأييد احلركة، انها يجب 
اأن تتبن����ى ميثاق جبهة االحت����اد الوطني وتطبيق 
املبادىء اال�صا�صية التي يوؤمن بها احلزب الوطني 
الدميقراطي واملذكورة يف منهاجه واالفكار التي 
كان ين����ادي بها، فوافق ال�صب����اط على ذلك وقالوا 
باأنه����م يوؤي����دون هذه املب����ادىء وانه����م م�صتعدون 
لتطبيقه����ا واأنه����م على ا�صتع����داد لتطبيق املبادىء 
واالأ�ص�س التي �صتق����ر بعد جناح احلركة التي من 

املوؤمل اأن تكون اأكرث و�صوحًا وتطورًا.
وق����د جرت مباحثات اخرى كثرية وكان من اأهمها 
تخ����وف ال�صب����اط م����ن الق�صاي����ا املالي����ة واملتاعب 
املحتملة الت����ي قد تثار يف حالة جناح احلركة من 
قب����ل اال�صتعم����ار وهي قطع تدف����ق النفط وجتميد 
االأر�ص����دة اال�صرلينية وم�ص����اكل اأخرى. كان هذا 
املو�صوع حم����ل تخوف كبري م����ن ال�صباط، فكان 

�صوؤالهم:
هل ميكن حل هذه الق�صية؟ فكان جوابي باأن هذا 
االأمر يج����ب اأاليكون �صببا معرق����ا لقيام الثورة، 
وان معاجل����ة ه����ذا االمر ممكن. وعل����ى اأقل تقدير 
تدبري االأمور ومت�صية اأمور الدولة خال ال�صهور 
ال�صت����ة االأوىل عل����ى ا�ص����واأ االحتم����االت، وانه����م 
كان����وا يطلبون ويلحون عل����ّي حول ا�صراكي يف 
امل�صوؤولي����ة وبالتحدي����د اأعطائ����ي من�ص����ب وزي����ر 

املالية.
وبعد ذلك اأرادوا اأن يتعرفوا على راأي الچادرچي 
حول ا�صراكه يف توليه م�صوؤولية احلكم كرئي�س 
لل����وزراء، فاحتت الچادرچ����ي يف ال�صجن فاأعتذر 
نهائي����ا عن قب����ول ه����ذا املن�صب ال�صب����اب كثرية.. 
منه����ا قدمي����ة تكم����ن بتجربت����ه ال�صابق����ة م����ع بك����ر 
�صدق����ي، وكذل����ك كان راأيه ان الث����ورة التي �صوف 
حتدث يف العراق �صرافقها احداث غري اعتيادية 
وعنيف����ة رمبا تك����ون �صرورية لاطاح����ة بالنظام 
القائ����م وجم����يء نظ����ام وطن����ي يتطلب اج����راءات 
معين����ة للمحافظة علي����ه واأنه �صخ�صي����ا اليريد ان 
ي�صاه����م يف م�صوؤولي����ة القيام بها، ومع ه����ذا فاأنه 
يوؤيد الثورة بكل ق����وة وماميلكه احلزب الوطني 

الدميقراطي من امكانية.
وبعد ذلك جرى احلدي����ث حول دخول الچادرچي 
يف ال����وزارة وبقي االمر معلقا ومروكا اىل ربيع 
ع����ام 1958 حينم����ا طلب منا حتدي����د موقف ثابت 

وحمدد من اال�صراك وامل�صاهمة يف الثورة، على 
اأن يك����ون بح����ث هذا االمر من قب����ل حزبنا وحزب 
اال�صتق����ال وح�ص����ر ه����ذا املو�ص����وع باال�صخا�س 

التالية وهم:
ال�صيد كام����ل الچادرچي، ال�صيد حممد مهدي كبه، 

ال�صيد �صديق �صن�صل، واأنا..
لك����ي تبق����ى اأم����ور الث����ورة واخبارها ب����ني هوؤالء 
ال�ص����ادة فقط زيادة باحليطة واحل����ذر، وقد حدث 
االجتم����اع يف ربي����ع �صن����ة 1958 يف �صجن بغداد 

ويف غرفة اال�صتاذ كامل الچادرچي فيه.
تداولن����ا يف ه����ذا االمر كث����ريا، ف����كان راأي ال�صيد 
التهيئ����ة والتاأيي����د  )�صدي����ق �صن�ص����ل( متفق����ا يف 
)كام����ل  ال�صي����د  اأم����ا  وامل�صوؤولي����ة،  وامل�صارك����ة 
الچادرچ����ي( فق����د كان����ت لدي����ه بع�����س التحفظات 
بخ�صو�����س امل�صاركة وكان راأي����ه ان نوؤيد احلركة 
بكل مالدينا من قوة وبجميع املجاالت واال�صراك 
بالتح�ص����ري اىل الث����ورة وم�صاندته����ا واب����داء كل 
يتحم����ل  ان  يف�ص����ل  وان����ه  املطلوب����ة  امل�ص����ورات 
ال�صباط م�صوؤولية تويل احلكم اأول االأمر ولفرة 
انتق����ال ق�ص����رية جدا وحم����ددة، وبع����د اأن ت�صتقر 
االو�ص����اع وتت����م ت�صفي����ة املعوق����ات املهم����ة للعهد 
ال�صاب����ق ب�صكل �صري����ع وحا�صم الأن الث����ورة التي 
�صتح����دث يف الع����راق ترافقها اج����راءات عنيفة قد 
تكون مهمة و�صرورية، ومن املحتمل اأالن�صتطيع 
الوقوف �صده����ا، لهذا فمن امل�صتح�ص����ن اأالن�صاهم 
فيها اأو نكون م�صوؤولني عنها، وبعد فرة االنتقال 

ي�صرك املدنيون يف احلكم.
اأم����ا راأي ال�صي����د )حممد مه����دي كبة( فق����د كان مع 

اال�صراك حتى لو كانت هناك بع�س التحفظات.
وبعد ذلك ابلغت ال�صادة املجتمعني براأي ال�صباط 
و�صروطه����م الت����ي ابلغ����وين به����ا، وه����و �صرورة 
ا�ص����راك احلزب����ني يف احلك����م واال ف�ص����وف توؤجل 
احلرك����ة عل����ى اأق����ل تقدير، ف����كان هذا ه����و العامل 
احلا�ص����م يف اتخ����اذ ق����رار امل�صارك����ة بامل�صوؤولية، 
وبع����د ذل����ك فو�ص����ت باإخب����ار ال�صب����اط االح����رار 
باملوافق����ة على اال�ص����راك يف امل�صوؤولي����ة وتاأييد 
احلركة من جان����ب احلزب الوطن����ي الدميقراطي 
وح����زب اال�صتقال و�صمن����ا موافقة جبهة االحتاد 
الوطن����ي لوجود ات�صاالت منفردة بهذا ال�صاأن كنا 
نقوم بها بق����ادة االحزاب االخرى والتداول معهم 

ب�صورة عامة.
اأم����ا اخبار الث����ورة واملداوالت الت����ي كانت جتري 
بيننا وبني مندوب ال�صباط االحرار ال�صيد )ر�صيد 
مطل����ك( فكنت قد اطلعت عليها اال�صتاذ الچادرچي 
يف �صجن����ه، اأوال ب����اأول فق����د كان ه����ذا بطل����ب م����ن 
ال�صباط حر�صا عل����ى الكتمان ومل يطلع عليها اأي 

ع�صو من احلزب الوطني الدميقراطي.
وكذلك كان االت�صال حم�صورا بالن�صبة اىل حزب 

اال�صتقال بال�صيد )�صديق �صن�صل(.
ن�ص����ري: هل كانت امل����داوالت بينكم وبني ال�صباط 
االحرار لاطاحة بالنظام امللكي ككل؟، اأم بتنحية 
وزارة ن����وري ال�صعي����د واملجيء ب����وزارة وطنية 

فقط؟!.
 حمم����د حدي����د -كان����ت امل����داوالت جت����ري ح����ول 
االطاح����ة بالنظ����ام ككل وا�صق����اط النظ����ام امللك����ي 

وعلى هذا اال�صا�س مت االتفاق.

ن�صري: كيف مت اخباركم بتحديد يوم الثورة؟
حمم����د حدي����د -مت اخب����اري بالث����ورة م�ص����اء يوم 
اجلمع����ة املواف����ق 1958/7/11 وكن����ت موجودًا 
يف املو�ص����ل ب�صبب وف����اة وال����دي واقامة جمل�س 
الفاحتة هناك. تلقيت برقية رمزية من قبل ال�صيد 

)ر�صيد مطلك(”بتوقيع ر�صيد”يقول فيها:
ب����اأن �صاح����ب االر�س واف����ق على اأن يك����ون �صعر 

املر ب�14 دينارًا.
ففهم����ت ب����اأن هناك ام����رًا مهم����ا �صيح����دث يوم 14 
مت����وز.. ويف �صبيحة ي����وم الرابع ع�صر من متوز 
علم����ت عن طريق الراديو ب����اأن الثورة قد اندلعت، 
فخرج����ت اىل ال�ص����ارع وخطب����ت باجلماه����ري يف 
املو�ص����ل. وبع����د الظه����ر ات�ص����ل ب����ي ام����ر املوق����ع 
املرح����وم )ناظ����م الطبقجلي( واخرين ب����اأن قادة 
الث����ورة يف بغ����داد يطلبون ح�ص����وري اىل بغداد، 
وو�صع����ت �صي����ارة ع�صكري����ة حتت ت�ص����ريف ومت 
االت�صال باال�صتاذ املرحوم )عبد اجلبار اجلومرد( 
اي�ص����ا، فركنا املو�صل بع����د الظهر، ولكن اال�صتاذ 
اجلوم����رد تخل����ف يف كرك����وك الإ�صابت����ه مبر�����س 
ط����ارىء فيما اعتقد، فتخلف يف كركوك ووا�صلت 
اأن����ا ال�صف����ر اىل بغ����داد الت����ي و�صلته����ا فج����ر يوم 

اخلام�س ع�صر من متوز.
الچادرچ����ي(  )كام����ل  املرح����وم  دار  اىل  وذهب����ت 
للتداول معه ومعرف����ة التفا�صيل، وما جرى بيني 
يوم اجلمعة امل�صادف 7/11 اىل يوم 7/14 وكان 
يف ال����دار جماعة من احلزب الوطني الدميقراطي 
وغريه����م، وكذل����ك كان ال�صيد )حمم����د مهدي كبة( 
وال�صي����د )ابراهي����م كبة( وغريهم كث����ريون، ولقد 
ال�صائ����دة  الث����ورة واالأو�ص����اع  اأم����ر  تداولن����ا يف 
فاأتفقن����ا على �ص����رورة امل�صاركة الفعال����ة والتاأييد 
والدعم بكل ق����وة لنجاح الث����ورة و�صمان بقائها، 
وق����د اث����ري مو�ص����وع تدخ����ل الق����وات اخلارجية، 
�ص����واًء كانت م����ن االردن او غريه����ا وكذلك بع�س 
اال�صاع����ات حول عدم والء بع�س قطاعات اجلي�س 
للث����ورة، وق����د الحظت يف هذا اليوم ب����اأن اال�صتاذ 
ابراهي����م كب����ة كان مرتب����كا وقلقا له����ذه اال�صاعات 
ال�صيم����ا ان م�صري نوري ال�صعي����د اليزال جمهوال 

ومل يلق القب�س عليه بعد.
ن�ص����ري: هل كان هن����اك ات�صال بينك����م وبني م�صر 
واجلمهوري����ة ال�صوري����ة؟ )اجلمهوري����ة العربي����ة 

املتحدة فيما بعد(؟!.
 حمم����د حدي����د -كان هن����اك ات�ص����ال بينن����ا وب����ني 
�صخ�����س  بغ����داد  ي����زور  كان  فمث����ا  ال�صوري����ني، 
ينتح����ل �صفة تاج����ر، وق����د عرفني علي����ه املرحوم 
اب����و  جعف����ر  املرح����وم  التمن”اإب����ن  اأب����و  عزي����ز 
طلع����ت  ال�صي����د  ه����و  ال�صخ�����س  التمن”وه����ذا 
النابل�صي”ع�صكري”وقد عني بعد الثورة ُم�صاعدًا 
للملحق الع�صكري يف �صفارة اجلمهورية العربية 
املتحدة”م�صاع����دا لعبد املجي����د فريد”وقد التقيت 
به عدة مرات، وكان احلديث يدور حول التن�صيق 
والتع����اون بني جبه����ة االحتاد الوطن����ي واحلركة 
الوطني����ة واجلمهوري����ة ال�صوري����ة واجلمهوري����ة 
العربي����ة املتحدة”فيما بعد”وح����ول تاأييد الثورة 

اذا حدثت ب�صكل �صريع وفعال.
وكذل����ك ات�صلت بامللح����ق الع�صك����ري امل�صري يف 
اجلمهوري����ة العربي����ة ال�صوري����ة يف دم�ص����ق وهو 

ال�صيد عبد الرحمن زغلول حول املو�صوع نف�صه.
ويف �صي����ف عام 1957 ذهب����ت اىل بريوت ومنها 
اىل دم�صق لات�ص����ال بال�صيد عبد احلميد ال�صراج 
وكان مدي����را للمخاب����رات ال�صورية يف ذلك الوقت 
بن����اًء عل����ى تكليف م����ن ال�صي����د عبد الك����رمي قا�صم 
رئي�س تنظي����م ال�صباط االح����رار بوا�صطة ال�صيد 
)ر�صي����د مطلك( ح����ول احتمال تدخ����ل حلف بغداد 
يف �صوري���ا ع�صكريا، ولكن ال�صي���د ال�صراج كان 
غ���ري موج���ود يف دم�صق، فق���د ات�صل���ت بال�صيد 
مي�صي���ل عفل���ق ومت االجتم���اع بين���ي وبينه يف 
اأوتي���ل )�صمريامي�س( لوج���ود ات�صال �صابق به 
فاأخرت���ه بذلك وتعهد ال�صيد مي�صيل مب�صوؤولية 

اإخباره.
وبع���د ذلك ذهب���ت اىل القاهرة وات�صل���ت بال�صيد 
املرح���وم )حمم���د فوؤاد ج���ال( ال���ذي كان رابطة 
االت�ص���ال بيننا وب���ني ال�صلط���ات امل�صرية، فنظم 
اجتماع���ا بيني وب���ني املرحوم ال�صي���د جمال عبد 
النا�ص���ر وقد اخرته فيه ب���اأن اجتماعي هذا بناًء 
على طلب من ال�صباط االحرار حول معرفة تاأييد 
م�ص���ر ودعمها للث���ورة عند قيامه���ا، وقد �صرحت 
لل�صيد عبد النا�ص���ر االهداف التي �صوف تتبناها 
الث���ورة عن���د قيامها ون���وع احلكم ال���ذي �صتقوم 

عليه.
فاأكد يل ال�صيد )جم���ال عبد النا�صر( باأنهم �صوف 
يدعم���ون الث���ورة بكل قواه���م، وكذل���ك ان الكتلة 
اال�صراكية �صوف توؤيدها حاال بكل اأنواع الدعم 
م�صيف���ا باأنه يعتقد باأن االحتاد ال�صوفيتي �صوف 
يدعم الث���ورة باأعتبارها ث���ورة حتررية ويتدخل 
حلمايته���ا عندئذ من ال���دول اال�صتعمارية –حلف 
بغداد- واأنه اعط���اين انطباعا باأنه �صوف ي�صعى 

بهذا املجال.
ويف نهاي���ة الع���ام 1957 وعن���د انعق���اد موؤمت���ر 
الت�صامن اال�صيوي االفريقي يف القاهرة ات�صلت 
بال�صي���د )حممد ف���وؤاد ج���ال( وجمعن���ي بال�صيد 
كم���ال رفعة الذي كان حين���ذاك رئي�صا للمخابرات 
امل�صري���ة واأخرت���ه ع���ن الث���ورة واملرحل���ة التي 
و�صل���ت اليها فاأبدى ال�صيد كم���ال رغبة ملحة يف 
اال�صتعج���ال بالتنفي���ذ و�صرورة القي���ام بالثورة 
باأ�ص���رع ماميكن النقاذ �صوريا من موؤامرات حلف 

بغداد.
ن�ص���ري : لقد كان �صائدا باأن النظام امللكي الميكن 
ا�صقاط���ه اال باأ�صتعم���ال العن���ف، فم���ا ه���و موقف 

احلزب الوطني الدميقراطي؟
 حمم���د حديد -لقد وافق احل���زب من حيث املبداأ، 
بعد درا�ص���ة الو�ص���ع وم�صاوىء النظ���ام و�صرر 
بقائ���ه فرة ق���د تكون طويلة، عل���ى تغيري النظام 
بوا�صط���ة الث���ورة، الأن اال�صالي���ب الدميقراطي���ة 
والد�صتوري���ة ق���د انعدمت متام���ا يف العراق ومل 
يبَق اأي جمال لتغيري النظام املرتبط باال�صتعمار 

اال بهذه الطريقة.
ن�صري: هل ت�صتطي���ع اأن تعتر عبد الكرمي قا�صم 
من موؤي���دي احلزب الوطن���ي الدميقراطي وباأي 

�صكل؟
حممد حديد -اأعتق���د اأن ال�صيد عبد الكرمي قا�صم 
كان من موؤيدي احلزب الوطني الدميقراطي قبل 
الث���ورة مبدة طويلة ج���دا، وعندما قرر االت�صال 
باملدنيني كان م���ع احلزب الوطن���ي الدميقراطي 
واراد التع���اون معنا ب�ص���كل قوي جدا كان يطلب 
امل�ص���ورة من���ا قب���ل الث���ورة وه���و يوؤي���د منهاج 
احلزب الوطني الدميقراطي و�صيا�صة )االأهايل( 
منذ الق���دم، وم�صبع باآرائها ومعج���ب مبواقفها، 
وكان ي�ص���رح باأنه لن يقوم بالثورة اال مب�صاندة 
وم�صاركة احلزب. وبعد الثورة وقف عبد الكرمي 
قا�صم عدة مواقف ملنا�صرة احلزب ووقف موقفا 
حا�صم���ًا جتاه عب���د ال�صام ع���ارف يف معار�صته 
-واأعط���ى  )االأه���ايل(  –جري���دة  امتي���از  مبن���ح 
اأم���رًا قطعي���ا اىل عب���د ال�ص���ام ع���ارف ب�صرورة 
من���ح االمتي���از اىل )االأه���ايل( وكانت ل���ه الكثري 
م���ن املواق���ف حلماي���ة اأع�ص���اء احل���زب الوطني 
الدميقراط���ي من الهج���وم واالعت���داء من بع�س 

العنا�صر املتطرفة.

من التراث الديمقراطي في العراق

نصير الجادرجي يحاور محمد حديد 
عن ثورة 14 تموز 1958

شعر االستاذ نصري كامل 

الجادرجي منذ وقت مبكر ان 

الكثري من احداث تاريخ العراق 

الحديث بحاجة كبرية للتوثيق 

والتحقيق، ومن ذلك احداث ثورة 

14 متوز 1958 واتصاالت تنظيم 

الضباط االحرار بجبهة االتحاد 

الوطني، فقد تضمنت املدونات 

املنشورة العديد من املغالطات 

واالوهام واالختالقات، مام 

يجعل االستدراك والتصويب 

لها من االهمية مبكان، لعدم 

وجود وثائق محددة بذلك سوى 

ما تحفظه الصدور من ذكريات 

وانطباعات.. ورأى االستاذ نصري 

الجادرجي ان يلتقي باحد اقطاب 

تلك الجبهة وأحد وزراء حكومة 

متوز االوىل،االستاذ محمد حديد، 

الشخصية الدميقراطية املعروفة 

بصدق الرواية واملوضوعية، 

ويسأله عن بعض الحقائق 

والصفحات املطوية عن هذا 

املوضوع.. واليك نص اللقاء كام 

كتبه االستاذ نصري الجادرجي.

مع �سقيقه املعماري رفعة اجلادرجي
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وجل����ت طري����ق الن�صال م����ن اأج����ل حي����اة اأف�صل 
ل�صعبنا العراقي، تتيح له التعبري عن مكنوناته، 
يف حب����ه للحرية وحلي����اة يتمتع به����ا باخلريات 
الوف����رية لبل����ده، وم����ن اأج����ل ال�صي����ادة الناج����زة 
لوطن����ه. اال اأن الع�صف ال�صدي����د مّمن كان يتوىل 
اأمر الب����اد كان يحول دون حتقي����ق تلك االماين 
االن�صاني����ة والوطني����ة امل�صروعة لتبق����ى حبي�صة 

اأحامنا وطموحاتنا.
هك����ذا ب����داأت م�صريت����ي الطويل����ة، متم����ردًا عل����ى 
او�ص����اع �صيا�صي����ة واجتماعية �صيئ����ة ومتخلفة، 
األق����ت بظالها عل����ى البلد لزمن طوي����ل وفر�صت 
نف�صه����ا علي����ه، الأج����د نف�صي ب����ني دوامته����ا زائرًا 
للمعتق����ات م����رات وم����رات، ومط����اردا م����ن اأمن 

اال�صتبداد والطغيان، ملرات اأخرى.
 اأت�ص����اءل غالب����ًا واأن����ا يف هذا العم����ر وبعد رحلة 
طويل����ة ق�صيته����ا يف ه����ذه احلي����اة، هل اأن����ا نادم 
عل����ى اختي����اري لذل����ك الطريق املل����يء باال�صواك 
واملعان����اة الت����ي ال اأدع����ي اإنني الوحي����د يف هذا 
البلد ممن اأختاره، الأجيب على ذاتي قائًا: ال... 
َ الندم على اأختيار هذا ال�صلوك من اأجل اأ�صمى  ملمِ
املب����ادئ، والت�صحي����ة لتحقيق غٍد اأف�ص����ل لبلدنا 
و�صعبن����ا الذي ي�صتح����ق حياة اأف�ص����ل مما كانت 
وم����ا زال يعي�س حتت وطاأته����ا، اإن مل نتمكن من 
حتقيق����ه نح����ن اأبناء ذل����ك اجليل، فاالأم����ل اليزال 
معق����ودا بتحقيقها حتما على يد هذا اجليل الذي 
يعي�����س اأ�صعب مرحل����ة يف تاري����خ وطنه والذي 
تلوح بوادر مترده على واقعه املزري يف االأفق، 
اأو اأالأجيال القادمة الت����ي �صتليه.. فاإجابتي على 
اأي ت�ص����اوؤل هي واح����دة.. ل�صت نادم����ا اأبدا على 

اأختياري لل�صري يف هذا الطريق!.

تهنئة الزعيم قا�سم ب�سالمته
يف اأوائل �صه����ر ت�صري����ن االأول/ اكتوبر من عام 
1959 تعر�����س الزعي����م عب����د الك����رمي قا�ص����م اىل 
حماولة اغتيال نفذتها عنا�صر بعثية اأثناء مرور 
�صيارته يف منطقة راأ�س القرية يف �صارع الر�صيد 
كان ق����د جنا منه����ا رغم ا�صابته بع����دة ر�صا�صات 

اخرقت ج�صده.
كن����ت حينه����ا يف زي����ارة للمحامي )عب����د الرحمن 
ال�صف����ار( يف مكتب����ه الواقع يف �ص����ارع املتنبي. 
كان اأثناء اإجرائه الإت�صال هاتفي مع اأحد معارفه 
ق����د ب����دا االرتباك عل����ى �ص����وت )املُت�ص����ل( واأبلغ 
ال�صف����ار باأن����ه ي�صتمع الأ�ص����وات ر�صا�س تدوي 
بالق����رب منه يف �ص����ارع الر�صي����د، واأغلق الهاتف 

دون اأن يعطي اأية تفا�صيل.
بعدها بدقائق و�صلنا خر ما تعر�س له الزعيم، 
فخرج����ت من مكت����ب ال�صفار متوجه����ًا اإىل مكان 

احل����ادث، ال�صاه����د العرب����ات الع�صكري����ة حتي����ط 
مبكان احل����ادث. فوجدت زجاج ال�صيارة حمطما 
جان����ب..  كل  م����ن  متناث����رة  الر�صا�����س  وبقاي����ا 
وحينئذ خ����رج النا�س بتظاه����رات �صاخبة عمت 
املكان هاتف����ني بحياة الزعيم �صاجب����ني املحاولة 

ومن قام بها.
ق����ّدرت حينه����ا ب����اأن عنا�صر حزب البع����ث هم من 
قام����وا بتل����ك العملي����ة.. وحال و�ص����ويل للمنزل 
�صاألني والدي عما اذا كان ما ُي�صاع عن ا�صتهداف 
الزعيم حقيقة، فاأك����دت له االأمر ومل اأكد اأروي له 
ما �صاهدت حتى اأعلنت اإذاعة بغداد خر العملية، 
معلن����ة ب����اأن الزعي����م يرق����د”االن”يف امل�صت�صفى 

ب�صحة جيدة.
جل�ص����ت م����ع وال����دي ن�صتم����ع ع����ر املذي����اع اىل 
برقيات الته����اين ب�صامة الزعيم، وهي تعر عن 
التاأيي����د وال����والء له، وق����د كانت جله����ا قادمة من 

)اأفراد اجلي�س( من القادة.
قطع����ت حلظ����ات �صم����ت اال�صتم����اع الت����ي �صادت 
الغرف����ة، الأق����رح على وال����دي اأن يق����وم باإر�صال 

برقية تهنئة ب�صامة الزعيم.
فوج����ىء مبا �صم����ع من����ي، وبعد حلظ����ات �صمت 
وتاأمل طلب مني الري����ث.. لكنني اأ�صررت على 
مقرح����ي، قائ����ًا ل����ه باأن����ه اأم����ر �صيك����ون ذا وقع 

معنوي كبري لو ح�صل.
رد علي قائًا: �صاأر�صلها..... لكن يوم غد!.

قلت له:
وقعها �صيكون اأ�صد لو اأر�صلتها االن.. اأما غدًا فا 

داٍع لها، مبديًا اإ�صراري على تنفيذه للفكرة. 
بن����رة هادئ����ة طل����ب مني اخل����روج م����ن الغرفة، 
)مل يكن طردًا بقدر م����اكان اإبداًء الإنزعاجه جتاه 

اإحلاحي على اأمر اليرغب بتنفيذه(.
مل يك����ن ق����د م�صى وقت طويل عل����ى خروجي من 

الغرفة حتى ناداين للمجيء اليه مرة اأخرى..
ناولني برقية كان قد كتبها بخط يده، طالبًا مني 

اإبداء راأيي بفحواها..
قراأتها �صريع����ًا فعرت له عن اإعجابي مبحتواها 
يف هذا الوقت احلرج، فقال يل.. �صاأر�صلها غدًا.

قلت له: الفائدة من اإر�صالها بالغد!.
فقال: كيف اإذا نر�صلها يف هذا الوقت املتاأزم؟.

اأجبته قائًا: من خايل!.
عّر عن ده�صت����ه مبا �صمع مني، فقال باأن )الدنيا 
مقلوب����ة راأ�ص����ا على عقب االن( وتري����د اأن تخرج 
الإر�صال الرقية.. اأعرف اإنك )جمنون(، لكن لي�س 

اىل هذا احلد.. ويف هذا الوقت بالتحديد!.
�صع����رت حينه����ا ب����اأن الوق����ت ي�صي����ع يف النقا�س 
واملداول����ة، فاقرح����ت علي����ه االت�ص����ال باالإذاعة 
وق����راءة الرقية عليه����م.. فوافق عل����ى العر�س، 

لكن )على م�ص�س(!.
دون  لك����ن  باالذاع����ة  االت�ص����ال  م����رارًا  حاول����ت 
جدوى، حيث كان هاتفهم م�صغواًل على الدوام.. 
وكان يجل�����س قبالت����ي يراق����ب م����ا اأفع����ل دون اأن 

يقول �صيئًا.
مل اأكف عن حماوالتي، فقد كنت اأعرف رقم هاتف 
)بدال����ة الغ����رب(، وعن����د ات�صايل به����م قدمت لهم 
نف�صي باأنن����ي )كامل الچادرچي( م����ا اأثار ده�صة 
والدي حيث بدت عل����ى ماحمه عامات الذهول 

واالنزعاج على هذه”الوقاحة”مني!.
اأب����دى موظ����ف البدال����ة ترحيبًا كب����ريًا مبتحدثه 
)كامل الچادرچي(، واأبلغن����ي باأنهم قطعوا كافة 
االت�ص����االت باالذاعة وخ�ص�صوها للجي�س فقط، 
لكن����ه �صيقطع جميع املكامل����ات ويو�صل )مكاملتي 

لاذاعة(..
بعد حلظ����ات انتظ����ار او�صلن����ي باالذاع����ة حيث 
قدم����ت نف�صي ملن حت����دث معي عل����ى اأنني )كامل 

الچادرچي(. 
بع����د اإبدائه لعظيم الرحيب قال: �صاأعطيك مدير 
االذاعة لتتحدث معه. ومل مت�صي من الوقت عدة 
ثواٍن حتى حتدث معي �صخ�س ب�صوت بدت عليه 
احلما�صة قدم نف�صه باأنه )ذنون اأيوب(، فاأخرته 
باأنني )ن�ص����ري الچادرچي(، وبعد تبادل التحايا 
بيننا ناولت �صماعة الهاتف للوالد للتحدث معه.

بعد ترحي����ب �صديد به، قراأ الوال����د الرقية ملدير 
االذاعة، ومل مت�سمِ دقائق على اإنهاء املكاملة حتى 
اأعلن����ت االذاع����ة با�صرعائها النتب����اه امل�صتمعني 
باأن برقية هامة �صتذاع بعد قليل.. وبعد دقيقتني 

اأعيد االعان من جديد.
بعد ذلك اذيع����ت الرقية التي عنونها املذيع )من 
كام����ل الچادرچي اىل الزعيم عب����د الكرمي قا�صم( 

ومت تكرارها الأكرث من مرتني.

يف امل�ست�سفى
عند رقود الزعيم عبد الكرمي قا�صم يف امل�صت�صفى، 
كانت الوفود تتواىل عليه، وبعد م�صي ما يقارب 
الع�صرة اأي����ام على ا�صابته اقرح����ت على الوالد 

زيارته يف امل�صت�صفى.
بدا غري متحم�س لهذا االأمر، ومل األح عليه للقيام 

بتلك اخلطوة مثلما فعلت مبو�صوع الرقية.
لكن����ه يف الي����وم الت����ايل اأخ����رين ع����ن اعتزام����ه 

الزيارة.
ذهب����ت برفقت����ه اىل م�صت�صف����ى )دار ال�صام( يف 
�صاح����ة االندل�����س الت����ي كان يرق����د فيه����ا الزعيم، 
ويف الطاب����ق الث����اين �صاهدنا عددًا م����ن الوزراء 
جمتمع����ني ينتظ����رون اللقاء ب����ه. كان م����ن بينهم 
ال�ص����ادة: )وزي����ر الدولة فوؤاد ع����ارف وم�صطفى 

علي وزير العدل والدكتور حممد ال�صواف وزير 
ال�صحة( وبع�س قادة اجلي�س.

ومل تك����ن دقيق����ة قد م�ص����ت على جلو�صن����ا معهم، 
نا الدخول عليه  حت����ى خرج الينا مرافقه طالب����ا ممِ

لوحدنا يف غرفته دونًا عن البقية.
ح����ال دخولنا راأيناه راق����دا بالفرا�����س، فبادرناه 
بعبارات التهنئ����ة ب�صامته وجناته من احلادث، 

فوجه كامه اىل والدي قائًا:
ه����ل �صاهدت ي����ا ا�صتاذ كام����ل كيف اعت����دوا على 
البل����د،  يف  والدميقراطي����ة  العراق����ي  ال�صع����ب 
ع����ن  ا�صر�ص����ل بكام����ه  ث����م  َعَل����ّي..  باعتدائه����م 

تفا�صيل املحاولة وكيفية جناته منها.
عّر له والدي عن متنياته بال�صامة وعودته اىل 

ممار�صة مهامه من جديد.. ثم اأ�صاف قائًا: 
وعليه اأمتن����ى اأن تعيد النظ����ر ب�صيا�صتك املتبعة 
يف احلك����م، واأن تنظ����ر اىل العملي����ة ال�صيا�صي����ة 

بنظرة اأخرى..
اأجاب����ه الزعيم بنظ����رات ت�صاوؤل: اأع����دك بذلك... 

و�صكرنا على هذه الزيارة.

مع �ساعر العرب الأكرب
كنت يف اأيام درا�صتي اجلامعية موظفًا يف دائرة 
االأم����وال املجمدة، حيث كنت حينها اأحد موظفي 
)�صعب����ة االيج����ارات(.. وكانت وظيفته����ا تنظيم 
عقود االيجارات وتوجي����ه االنذارات ملن اليدفع 

االيجارات اىل الدولة.
ومن املوؤك����د اأن العمل يف هكذا دائ����رة �صتتخلله 
العدي����د م����ن املواق����ف الت����ي تبق����ى را�صخ����ة يف 

الذاكرة ومن �صمنها ما �صاأرويه:
ذات يوم ج����اءين اأحد اال�صخا�����س واأبلغني باأن 
اال�صت����اذ )حمم����د مه����دي كب����ة(* يري����د اأن يزور 
الدائ����رة الجراء عقد معها كون����ه ي�صكن يف عقار 
تاب����ع )لاأم����وال املجم����دة(، وكان ذل����ك يف �صه����ر 
وكان حينه����ا  ع����ام 1959،  م����ن  ني�صان/ابري����ل 

م�صتقيًا من ع�صويته يف جمل�س ال�صيادة.
ذهب����ت مل�ص����وؤويل االأعلى )م�صاع����د االأمني العام( 
ال�صي����د )ها�صم ط����ه ال����راوي( واأخرت����ه باالأمر، 
مبديًا راأيي باأن لي�س من الائق اأن يزور �صخ�س 
مثل����ه الدائرة لتوقي����ع جتديد العق����د، �صيما واأن 

هذه االيام ت�صهد زخمًا من املراجعني لدائرتنا.
رد علي قائًا: انني ل�صت معنيًا باالأمر، فكما ترى 
حال����ة البلد التي منر بها )بع����د حركة ال�صواف(، 
ف����اأردف قائًا: ما ال�صري من جميئ����ه؟!، فقلت له: 
قب����ل عدة اأي����ام اأخرتن����ي بتنظيم عق����د واإر�صاله 
الأح����د اال�صخا�س وكان اأحد مدراء ال�صرطة الذي 
يع����د اأق����ل �صاأنًا منه. فق����ال: ت�ص����رف كيفما ت�صاء 

وعلى م�صوؤوليتك.

ع����دت اىل املُر�ص����ل واأجري����ت ل����ه العق����د كام����ًا، 
وطلب����ت من����ه اب����اغ �صام����ي اىل ال�صي����د )كبة(، 
ف�صكرين على خدمتي له وانتهت الق�صية بدقائق 

معدودة.
يف تل����ك الفرة كان �صاعر الع����رب االأكر )حممد 
مهدي اجلواهري( م�صتاأجرًا لدار تابعة لاأموال 
املجمدة وفيه����ا مطبعته، وقد كان مدينًا لدائرتنا 

مببلغ قدره )400 دينار( مل ي�صدده.
ويف اأح����د االأي����ام وج����دت عل����ى طاولت����ي اإنذارًا 
مطبوعًا وموقعًا، كان قد وجه اىل ال�صيد )حممد 
مهدي اجلواهري( ب�صيغة غ����ري الئقة وهذا اأمر 

غريب الأنني امل�صوؤول عن توجيه االنذارات. 
�صاأل����ت زميلي عن الذي قام بهذا العمل، لكنه نفى 
علم����ه بهذا الكتاب وكان �صادق����ًا بقوله.. فاأخذت 
الورق����ة اىل ال�صي����د )ها�ص����م ال����راوي( الذي كان 
موظفًا كفوءًا وذا خلق عاٍل، و�صاألته عما اذا كان 

ير�صيه ت�صرف كهذا بحق ال�صاعر اجلواهري.
فاأجابن����ي قائا: ما الذي نقوم به اإن كان اليدفع، 

والعلم يل بهكذا كتاب؟!.
قل����ت ل����ه: مع ذل����ك لي�س م����ن الائ����ق اأن نوجه له 

اإنذارًا بهذه ال�صيغة!.
نفى علمه باملو�صوع وطلب مني الت�صرف كيفما 
اأرت����اأي، لتخلي�ص����ه م����ن ه����ذا املوق����ف اإ�صوة مبا 

فعلته مع ق�صية حممد مهدي كبة. 
اأخرت����ه بعزمي بتمزيق االن����ذار.. فقال: ال دخل 

يل افعل مات�صاء.
مزقت الورقة اأمامه وخرجت.

يب����دو اأن ت�ص����ريف ه����ذا ق����د و�ص����ل خ����ره اىل 
اجلواهري، وبالتحدي����د عر ال�صحفي )يو�صف 
مت����ي( الذي طلب مني رق����م هاتف الدائرة، وبعد 
ع����دة اأي����ام ات�صل����ت ب����ي زوجة اجلواه����ري عر 
الهات����ف يف الدائرة و�صلمت عل����ي وعلى ا�صرتي 
ف����ردًا ف����ردًا و�صاأل����ت ع����ن زوجت����ي كونه����ا كانت 
تعرفه����ا، وبع����د اأن �صاأل����ت ع����ن اأحوالن����ا جميعًا 
قالت يل باأننا مدين����ون اىل دائرتكم مببلغ قدره 
400 دين����ار، �صائلة: ه����ل باإمكاننا دفع مئة دينار 

منها؟!.
قل����ت له����ا: ابعث����ي يل بع�ص����رة دنان����ري فق����ط من 

االأربعمائة دينار التي بذمتكم لنا.
فقالت: كيف؟

قلت لها: افعلي هكذا واتركي االأمر يل.
بعد م�صي �صاعة ون�صف راأيت اجلواهري يقف 
قبالة طاولتي يف مكتبنا بالدائرة.. وحني راأيته 
عانقت����ه واأبديت احتفائي ب����ه، ودعوت املوظفني 
مل�صاركت����ي بذلك، م����ا اأثار الغبط����ة وال�صرور يف 

نف�صه الحظناها جميعًا عليه.
علق على ماقمت به وقال لنا جميعًا:

م�ص����ى �صه����ر عل����ي مل اأخ����رج خاله م����ن املنزل، 
ب�صبب قي����ام اأح����د االأ�صخا�س )�صعل����وك( برمي 

احلجارة علّي.. ثم قال:
قلت يف نف�صي حينها: هذا ال�صعب الي�صتحق منا 

�صيئًا. 
بعد ثواٍن من ال�صمت قال:

لكنن����ي ح����ني ا�صتمع����ت اىل مكامل����ة زوجت����ي )اأم 
جن����اح( مع����ك و�صرح����ت يل موقفك مع����ي غرّيت 
راأي����ي به����ذا ال�صعب وقلت باأنه طي����ب وي�صتحق 
كونك منه، فاأ�صريت على زيارتك واإبداء �صكري 

لك.
ناولن����ي مبلغًا من املال، لكنني اأ�صرّيت على اأن 
يكون ع�صرة دنانري فقط، واأبدى ت�صاوؤله فيما 

اذا كان ي�صح ذلك واأكدت له باأنه ي�صح.
لكن اأح����د املوظفني اأخذ من����ه الع�صرة دنانري، 
وق����ال باأن����ه �صيدفعه����ا اىل املحا�ص����ب، لكن����ه 
�صيحتف����ظ بها كاإرث تاريخي ق����ادم من �صاعر 
العرب االأكر و�صي�صلم غريها اىل دائرته، ما 

اأثار ال�صرور يف نف�صه مرة اأخرى.
وّدعن����اه اىل ال�ص����ارع الع����ام حي����ث ا�صتق����ل 
�صي����ارة تك�ص����ي، ليك����ون ذل����ك الي����وم اإيذانًا 
ب�صداق����ة طويلة جمعتني ب����ه والزلت اأعتز 

بها.

اإنقالب )�سباط الأ�سود( 1963
يف �صبيح���ة ي���وم اجلمعة امل�ص���ادف الثامن من 
�صباط/فراير 1963 كن���ت مع زوجتي وطفلي 
ال�صغري )�صليمان( البالغ من العمر ثاثة اأ�صهر، 
يف منزلن���ا املقابل ملنزل االأ�ص���رة يف �صارع طه، 
عندما ا�صتيقظن���ا يف ال�صباح على �صوت اإذاعة 
بغ���داد وه���ي تذيع بيان���ات بدت لن���ا غريبة لكن 
الروؤي���ة ات�صح���ت لنا بعد دقائق، فق���د كان )اأحد 
ق���ادة االإنق���اب( ُيلق���ي عل���ى ال�صع���ب العراق���ي 
بيان���ات تفي���د بالق�صاء عل���ى نظام عب���د الكرمي 
قا�ص���م، لن���درك من خال م���ا �صمعن���اه، اأن هناك 
حرك���ة ع�صكري���ة انقابي���ة ق���د اأطاح���ت بنظ���ام 

الزعيم )عبد الكرمي قا�صم(.
�صارع���ت بالذه���اب اإىل من���زل اال�ص���رة املقاب���ل 
ملن���زيل الأك���ون بقرب وال���دي يف تل���ك اللحظات 
الع�صيبة من تاريخ العراق فراأيته وقد بدا عليه 
التاأث���ر.. كنا جميع���ًا نتوقع باأن ه���ذه االو�صاع 
لن تدوم واأن انقاب���ا )قوميا اأو بعثيا( �صيطيح 

بنظام عبد الكرمي قا�صم.
كان اأخي رفعة وزوجته ال�صيدة )بلقي�س �صرارة( 
ووالدت���ي موجودي���ن يف ال���دار ي�صتمعون اىل 
االذاعة وبياناتها، ومع ت�ص���ارع االأحداث طلبنا 
باالجماع من الوالد مغ���ادرة املنزل. يف البداية 
رف�س العر�س لكن مع اأ�صرارنا عليه توجه اىل 
من���زل خايل ال�صيد )عارف اآ�صف اآغا( يف �صارع 
ال�صب���اط الواق���ع يف منطق���ة االأعظمي���ة، وكان 
برفقته والدتي و�صقيقي رفعة وزوجته ال�صيدة 

)بلقي�س(.
اأبلغته���م باأنن���ي �صاأبقى يف املن���زل ولن اأغادره، 
لكنه���م ن�صحوين بركه خ�صي���ة على حياتي من 

حدوث ماالُيحمد عقباه.
م���ع ت�ص���ارع االأح���داث يف ظه���رية ذل���ك الي���وم 
جدي���ًا  فك���رت  امل�ص���وؤوم، 

مبغ���ادرة املن���زل، لك���ن اأح���د االأ�صخا����س الذي 
تربطني به معرفة �صابقة والذي كان من موؤيدي 
الزعيم )عبد الكرمي قا�صم(، زارين للمنزل طالبًا 
من���ي اإي�صاله اىل منزل���ه يف منطقة )البياع( يف 
ه���ذه الظروف وباأية طريقة، فما كان مني اال اأن 
اأطل���ب من ال�صائ���ق )ح�صني( اإي�صال���ه اإىل حيث 

يريد، وبقيت يف املنزل حلني عودة ال�صائق.
اأنتظ���رت حتى انق�صاء الظه���رية ليعود ح�صني، 
حي���ث اأخ���رين عن حال���ة التوت���ر الت���ي ت�صود 
ال�صوارع وال�صعوبة البالغة التي واجهته الداء 

مهمته باإي�صال ال�صخ�س اىل منزله يف البياع.
بن���اءًا عل���ى ما�صمعته م���ن )ح�ص���ني( والبيانات 
التي كنت اأ�صتمع اليها من االذاعة نويت الذهاب 
اىل من���زل �صقيقتي )اأمينة( يف الكرادة، لكن مع 
حل���ول امل�ص���اء مت قط���ع اأغل���ب الط���رق، فقررت 
الذهاب مبفردي اىل منطقة ال�صليخ حيث منزل 
ابن���ة خالتي ال�صي���دة )اأ�صماء الكي���اين( زوجة 

ال�صيد )منذر منري عبا�س(.
ذهب���ت اىل هن���اك ب�صحب���ة )ح�ص���ني( ال�صائ���ق، 
ال���ذي  باحل���ي  معروف���ًا  كن���ت  الأين  م�صط���رًا 

ي�صكنونه.
كان من���زل ال�صي���د )منذر من���ري عبا����س( مكتظًا 
بالزائرين الذين كانوا يتابعون اأخبار االنقاب 
فيه عر املذياع والتلفزيون ويتداولونها، االأمر 
ال���ذي اأدى اىل معرفة اأمر وجودي يف بيتهم من 

قبل الكثريين.
بقيت يف منزلهم قرابة يومني، وكانت االحداث 
تت�ص���ارع ب�صكل مروع اأ�صدها وط���اأة علينا، كان 
م�صه���د عر�س جث���ة الزعيم )عبد الك���رمي قا�صم( 
عل���ى �صا�ص���ة التلفزي���ون وه���ي مغط���اة بالدماء 
واأحد اجلنود يب�ص���ق بوجهه بو�صع يدعو اىل 
ال�صجب واال�صتهجان من الكثري ممن �صاهدوه.

خ�ص�ص���ت يل عائلة ال�صيد )من���ذر منري عبا�س( 
اإح���دى غرف املنزل يف الطاب���ق الثاين كي اأقيم 
فيه���ا، ويف ظهرية ي���وم احلادي 

ع�صر من �صباط/فراير فوجئت بدخول ال�صيدة 
)ليل���ى �صام���ي �صوك���ت( عل���ي ب�ص���كل مفاجىء، 
وهي التي كانت تربطنا باأ�صرتها �صلة ال�صداقة 
و)الن�ص���ب( وكان���ت دائم���ة احل�ص���ور يف منزل 

ال�صيد منذر ل�صلة القرابة واجلرية بينهم.
كان االرتب���اك طاغي���ًا عل���ى ماحمه���ا وق���د بدت 

يداها ترجتفان، وبنرات خائفة قالت يل:
ا�صم���ع يان�ص���ري.. توج���د االآن يف باح���ة املنزل 
بعنا�ص���ر  حُممل���ة  �صي���ارات  خم����س  ح���وايل 
)احلر����س القومي( يحملون اأ�صلحتهم وهم االن 

يطوقون البيت من جميع جوانبه. 
ثم ا�صر�صلت يف كامها قائلة:

اأم���روا كل املوجودين يف البي���ت باخلروج منه 
واأبلغونا باأنه���م �صيقتلون كل من يتحرك، حيث 
لديهم معلومات توؤكد وجود )ن�صري الچادرچي( 

فيه.
ث���م قال���ت: اأتو�ص���ل اإلي���ك اأن ت�صت�صل���م.. الأنني 
رجوته���م لك���ي ي�صمح���وا يل باإباغ���ك بت�صلي���م 
نف�صك بدال م���ن القاء القب�س علي���ك باأنف�صهم... 
ث���م كررت رجاءها بالنزول معه���ا لت�صليم نف�صي 

اإليهم.
راأي���ت اأال فائدة من اله���روب اأو املقاومة وفكرت 
باال�ص���رة الت���ي ا�صت�صافتن���ي فيما ل���و تعر�صت 
لاأذى ب�صببي.. وبخطوات هادئة وقيافة كاملة 
نزلت ال�ص���امل معه���ا، الأرى ع�ص���رات امل�صلحني 

موجهني ر�صا�صاتهم نحوي.
كان اخل���وف ق���د جت���رد مني اأم���ام ه���ذا امل�صهد 
املرّوع. مل يكن ذلك �صربًا من �صروب ال�صجاعة 
بل ياأ�صًا من احلي���اة لتوقعي باإطاق الر�صا�س 
علي وموتي يف احلال اأو �صياعي يف معتقاتهم 

ثم النهاية.
اأق���ول: اإن اخلوف هو حالة طبيعية الأي اإن�صان، 
لك���ن ح���ني يفقد االأم���ل نهائي���ا بالنجاة ت���راه قد 
تا�ص���ى منه وتلك جتربة جدي���دة نادرة كنت قد 
مررت بها الأول م���رة يف حياتي. خ�صو�صًا بعد 
�ص���دور البي���ان رق���م )13( امل�صوؤوم ال���ذي اأذيع 
عر اذاعة بغداد ب�صوت املذيعة )هناء العمري( 
يف ال�صاعة الثامنة واأربعني دقيقة م�صاًء بتاريخ 
الثامن م���ن �صباط/فراي���ر 1963 والذي �صدر 
ع���ن )املجل�س الوطن���ي لقيادة الث���ورة( بتوقيع 
احلاك���م الع�صكري الع���ام ال�صي���د )ر�صيد م�صلح 

التكريتي(، والذي جاء فيه:
)نظ���رًا لقيام ال�صيوعي���ني العماء �ص���ركاء عدو 
يائ�ص���ة  قا�ص���م يف جرائم���ه مبحاول���ة  الك���رمي 
الح���داث البلبل���ة ب���ني �صف���وف ال�صع���ب وع���دم 
االن�صي���اع اىل االأوام���ر والتعليم���ات الر�صمي���ة 
فعلي���ه يخول اآمرو القطع���ات الع�صكرية وقوات 
م���ن  كل  باإب���ادة  القوم���ي  واحلر����س  ال�صرط���ة 
يت�ص���دى لاأخ���ال باالأم���ن، اإنن���ا ندع���وا جميع 
اأبناء ال�صع���ب املخل�صني بالتع���اون مع ال�صلطة 
الوطنية باالخبار عن هوؤالء املجرمني والق�صاء 

عليهم(.
-قال���وا يل: ا�صع���د معن���ا يف ال�صي���ارة.. ودون 
اأن اأق���ول اأي �ص���يء فتح���ت الب���اب و�صعدت يف 
ال�صيارة التي طلبوا من���ي اأن اأ�صتقلها، ومل تكن 
ق���د م�ص���ت ثاني���ة حتى فتح���ت بابه���ا وو�صعت 
قدم���ي على االأر�س من اأج���ل اإعطاء )م�صبحتي( 
اىل ابن���ة خالت���ي )�صاحبة املنزل( ك���ي تو�صلها 
اإىل زوجت���ي يف اإ�صارة مني لهم اىل اأنني ذاهب 
دون رجعة، )لتبقى تلك امل�صبحة ذكرى لعائلتي، 
وق���د احتفظت به���ا حت���ى يومنا ه���ذا وتذكرين 
دائم���ًا بذلك اليوم االأ�صود امل�ص���وؤوم الذي مر به 

العراق(.
عنده���ا �صّوب اأحدهم فوه���ة بندقيته اىل راأ�صي 
ظن���ًا من���ه ب���اأين �صاأه���رب، لكن���ي اأخرت���ه دون 

اكراث بنيتي بت�صليم امل�صبحة فراجع.
كان م���ن �صمن الواقفني ال�صيد )زهري اجلنابي( 
زوج ال�صيدة )ليلى �صوكت(. وبعد �صري املوكب 
ب���ي التف���ت اإليهم ولوح���ت بيدي �ص���ام الوداع 

االأخري، فراأيته يجه�س بالبكاء ب�صوت عاٍل.

من مذكرات الجادرجي

بعد ان تقدم يب العمر وأنا –اآلن- قد تجاوزت الثالثة والثامنني من عمري، 
مل أجد ُبدًا من االستجابة ملناشدات ومطالبات شقيقي األكرب رفعة، وعدد 
آخضضر من االصدقضضاء الذين وصلضضت مطالباتهم حد االلحاح بضضرضورة كتابة 

مذكرايت التي مل تخطر ببايل يوما كتابتها وتدوينها.
كنت أتضايضضق من تلك املطالبات يف كثري من األحيضضان، وكان مرّدها يعود 
لكضضوين ولجت طريقًا شضضائكًا وصعبضضًا يف العراق أغلب سضضني عمري، وهو 
العمل السضضيايس املعارض يف أغلب سضضنوات نشضضاطي يف هذا املضامر، 
سضضاِئرًا من خالله عىل خطى الوطنيني االحرار الذين كّرسوا ُجّل حياتهم يف 
العمل السضضيايس املعارض، )الوطني والدميقراطي(، يف ظروف كانت يف 
الغالب يسضضودها القمع واالضطهاد والتهجري، ولرمبا كانت تؤدي حتى اىل 
املوت، كام حدث للعديد ممن ساروا بهذا الدرِب بإرادتهم، حيث كنت من 
ضمن هؤالء الذين اختاروا السري يف ذلك الطريق الذي اخرتته بقناعة تامة 

اليشوبها ندم أو تردد.
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يق����ول الدكت����ور حمم����د ح�صني هي����كل يف مقدمة رفعة عبد الرزاق محمد
اإذ تف�ص����ل ال�صنون بيننا  "مذكرات����ه": »ونح����ن 
وب����ني احل����وادث بهذا املق����دار، نراه����ا يف �صوء 
يختل����ف عما اأحاط به����ا عند حدوثها، ذل����ك الأَنَّها 
ي����وم حتدث تثري من عواطفنا وقد تتاأثر منافعنا 
العاجلة، فا يك����ون العقل وحده هو الذي يحكم 
عليه����ا« ]مذك����رات يف ال�صيا�ص����ة امل�صرية: ج1/ 

�س 5[.
وم����ا قاله”هي����كل”ال ينطبق على اأك����رث املذكرات 
العراقي����ة،  اذ ج����اءت اغلب كت����ب املذكرات لكبار 
ال�صخ�صيات ال�صيا�صي����ة وكانها لوائح دفاع �صد 
م����ا اثري ح����ول موؤلفها، او الهج����وم على خ�صوم 
قدام����ى مل تتجرد النفو�س بعد م����ن الكراهية لها 

عل����ى الرغم من مرور ال�صن����ني الطوال! او اغفال 
مق�ص����ود للعديد م����ن الوقائ����ع التي �ص����ارك فيها 

كاتب املذكرات ب�صكل رئي�صي.
وح�صبن����ا االإ�ص����ارة اإىل ما كتبه )خلي����ل َكنَّة( من 
حتام����ل متط����رف عل����ى خ�صوم����ه ال�صيا�صي����ني، 
والتع�ص����ف يف تف�ص����ري العدي����د من مواقف����ه. اأو 
اإغف����ال )توفي����ق ال�صوي����دي(، و)عل����ي ج����ودت( 
حلادثة”اجتم����اع ق�صر الرحاب”ع����ام )1952(، 
يف  احلا�صري����ن  �صم����ن  م����ن  كان����ا  اأنَّهم����ا  م����ع 
االجتماع، ومعرفتهما خلط����ورة االجتماع، وما 

حدث  جرائه)!(. 
بالكام����ل،  مطلق����ا  لي�����س  االنطب����اع  ه����ذا  ان  اال 
فق����د اطلعن����ا عل����ى ع����دد من كت����ب املذك����رات وقد 

جتردا�صحابها من العواطف ال�صخ�صية وجعلوا 
م����ا دونوه خدم����ة للحقيقة والتاري����خ، ومن ذلك 
مذكرات اال�صتاذ الفا�صل ن�صري كامل اجلادرجي 
ال�ص����ادرة موؤخرا ع����ن موؤ�ص�صة امل����دى )2017( 
اجلادرجي،طفول����ة  ن�ص����ري  )مذك����رات  با�ص����م  
متناق�صة، �صب����اب متمرد، طري����ق املتاعب( التي 
ك�ص����ف يف العديد من �صفحاتها �صفحات مطوية 

من تاريخ العراق احلديث.

 من الف�صول املهمة التي ت�صمنها الكتاب احلديث 
عن عاق����ة اال�صت����اذ كامل اجلادرج����ي  مع قيادة 
ث����ورة 14 مت����وز 1958 وبالزعي����م عب����د الكرمي 
قا�ص����م قائد الث����ورة، وهو حدي����ث تك�صف الكثري 

م����ن ا�ص����راره مبا �صدر م����ن درا�ص����ات ومذكرات 
ومق����االت.. غري ان ما كتب����ه اال�صتاذ ن�صري وهو 
القريب من موقع االحداث يعد جديرا يالتحقيق 
والتنوي����ه اذ يروي����ه ع����ن احد قطب����ي املو�صوع 
وهو وال����ده كامل اجلادرجي. على ان اهم مايف 
هذه العاق����ة اللقاء الذي و�ص����ف بالعا�صف بني 
عب����د الك����رمي قا�ص����م وكام����ل اجلادرج����ي، وه����و 
اللقاء الذي ت�صمن حم�صره العديد من احلقائق 
والطرائف والدالالت. )عن تفا�صيل اللقاء ميكن 
مراجعة مذكرات ن�صري اجلادرجي يف ال�صفحة 
228 وم����ا بعدها او مو�صوع����ة 14 متوز للعميد 
اخلام�����س  جزئه����ا  يف  ح�ص����ني  ابراهي����م  خلي����ل 

�س460( 
  ولكن هل دون اال�صتاذ كامل اجلادرجي ماجرى 
يف اللق����اء؟. يذك����ر اال�صت����اذ رفع����ة اجلادرج����ي 
يف كتاب����ه )�ص����ورة اأب( انه مع زوجت����ه بلقي�س 
�ص����رارة طل����ب م����ن وال����ده ان ي����دون م����ادار يف 
اجتماع����ه بقا�صم ومل ي�صتج����ب. ويذكر الدكتور 
عقي����ل النا�ص����ري يف كتابه )من اوج����ه ال�صراع 
ال�صيا�صي يف اجلمهورية االوىل( ردا على رفعة 
اجلادرج����ي بان االخري مل يع����رف ان والده دون 
ه����ذه املقابلة. ورمب����ا اعتمد الدكت����ور النا�صري 
على ما ن�صره الراح����ل خليل ابراهيم ح�صني من 
ن�����س ا�صبح م�صدرا لذلك، وه����و ن�س غري كامل 
وم�صطرب العبارة، حت����ى و�صفه النا�صري بان 
ا�صلوب����ه يلقي بع�س ال�صكوك يف م�صامينه، ومل 

يف�صح موؤلف املو�صوعة عن م�صدر هذا الن�س.
 وما اود التاأكيد عليه يف هذه الكلمة ان الدكتور 
النا�ص����ري وهو الباح����ث الر�ص����ني والقدير ذكر 
يف كتاب����ه املذك����ور )�����س390( : ).. ويب����دو ان 
املح�صر قد كتب����ه اجلادرجي بنف�صه وهو االكرث 
احتماال(. وهذا يعني ان ال�صيدين رفعة ون�صري 
اجلادرجي ال يعلمان بان اباهما قد كتب ما جرى 

يف اللقاء.
  توجه����ت بال�ص����وؤال الكرث من م����رة اىل اال�صتاذ 
ن�صري اجلادرجي الذي كتب حم�صر باللقاء على 
ما ا�صعفته الذاكرة، وقد اأكد اال�صتاذ ن�صري وهو 
املوؤمت����ن على ت����راث ابيه ب����ان اال�صت����اذ كامل مل 
يدون جمريات اللقاء بالزعيم عبد الكرمي قا�صم، 
غ����ري انه حت����دث به ام����ام العدي����د م����ن ا�صدقائه 
املقرب����ني، وان خلي����ل ابراهي����م ح�ص����ني طلب من 
ن�ص����ري اجلادرجي حم�صر اللق����اء فكتبه له، وان 
كان لدي����ه حم�صر اأخر ي�صوب����ه اال�صطراب وهو 

الذي ن�صره كما يبدو.
 يب����دو ب�ص����كل جل����ي يف ه����ذا اللق����اء االدب اجلم 
ال����ذي كان عبد الكرمي قا�صم يتمتع به واحرامه 
الكام����ل لا�صت����اذ كام����ل اجلادرج����ي وتعلقه به،  
وان����ه كان معجبا بجريدة االه����ايل فعا كما ذكر 
يف اللق����اء. وه����ذا االدب والت�صام����ح وال�صر ما 
اليع����رف عند طبقة الع�صكري����نّي!، كما يدل اللقاء 
على اعت����داد كامل اجلادرج����ي بنف�صه و�صابته 
)وال اق����ول ت�ص����دده( امام زعيم الث����ورة ورمزها 
الكبري. ومهما يكن فقد عرف اال�صتاذ اجلادرجي 
بق����وة ال�صخ�صية وع����دم تنازله ع����ن كل ما يخل 

بتوجهه الفكري.
 انته����ز ه����ذه ال�صانحة الق����ول ان اال�صت����اذ كامل 
اجلادرج����ي الت����زم بالق�صي����ة الدميقراطية طيلة 
حيات����ه ومار�س العم����ل ال�صيا�صي وف����ق مباديء 
الع����راق  املتاحة،كاأمن����ا  واآلياته����ا  الدميقراطي����ة 
من بل����دان الدميقراطيات العريق����ة. واكاد اعتقد 
الع����راق  الدميقراطي����ة يف  ان خط����اب احلرك����ة 
الت����ي راأ�صه����ا اجلادرج����ي ل�صن����وات طويلة منذ 
كمنت�صف الثاثينيات كان خطابا موجها للنخبة 

ال�صيا�صية.
 كان عب����د الكرمي قا�ص����م �� على �صبي����ل التحقيق �� 
معجب����ا باحل����زب الوطن����ي الدميقراط����ي، وكان 
م�ص����را على اب����اغ احل����زب ومعرف����ة موقفه من 
حرك����ة ال�صب����اط االحرار، حت����ى انه ������ كما يذكر 
اال�صت����اذ حممد حديد �� طل����ب من مبعوثه ال�صري 
ر�صي����د مطل����ك كان يوؤكد عل����ى حديد بان����ه اذا مل 

يتع����ني ه����ذا املوقف النهائ����ي فانه ������ او انهم �� لن 
يقدموا على احلركة.

 لق����د متت����ع اجلادرج����ي ب)كاريزم����ا( �صيا�صي����ة 
جتل����ت منذ بداية االربعينيات م�صدرها التنظيم 
ال�صيا�ص����ي للحرك����ة الدميقراطي����ة نف�صها، ف�صا 
عن مزاياه الثقافية واالجتماعية، مع عدم اغفال 
ان الرج����ل �صلي����ل ا�ص����رة ار�صتقراطي����ة له����ا ارث 
اجتماع����ي كب����ري.. ولعل اهم ما يف ه����ذه الفقرة 
ه����و ا�صراره عل����ى الدعوة النبثاق نظ����ام نيابي 
�صلي����م وفق اميان كامل بحق ال�صعب يف التعبري 
ع����ن ارادته. لقد كان اميان����ه باحلياة الد�صتورية 
الرملاني����ة اميان����ا ثابت����ا ا�صتم����ر باأظه����اره اىل 
النهاية.وه����ذا ام����ر كان بعي����د املن����ال يف العه����د 

اجلمهوري كما ال يخفى على اجلميع.
 اين اعتقد ان ماكان يقلق اجلادرجي منذ اوائل 
ع����ام 1959 وهو الذي ايد العهد اجلديد وو�صع 
عليه امال����ه الفكرية، وهو قلق م�صروع قد يوؤدي 
باالطاحة بزعامته للحرك����ة الدميقراطية ب�صبب 
ال�صراع����ات ال�صيا�صي����ة احل����ادة ب����ني االح����زاب 
ب����روز  الوطن����ي،  االحت����اد  جبه����ة  يف  املوؤتلف����ة 
للج����دل،  مث����رية  �صيا�صي����ة  �صع����ارات  �صع����ارات 
الت����ي  ال�صخ�صي����ة  عب����ادة  �صع����ارات  وطغي����ان 
طرحته����ا اح����دى اجلهات ال�صيا�صي����ة، وهي �� با 
ريب ������ تتعار�س مع ا�ص�س النظ����ام الدميقراطي 
التعدي����ي ال����ذي عا�����س اجلادرجي وم����ات عليه. 
وميك����ن به����ذا ان ن����درك بع�س ما ج����رى يف لقاء 

اجلادرجي بالزعيم قا�صم..
*****

يذك����ر اال�صتاذ ن�صري اجلادرجي يف مذكراته عن 
ما �صمعه عن انقاب بكر �صدقي  �صنة 1936: 

اأذك����ر واح����دة من اأغ����رب واأن����در الر�صائ����ل التي 
ُكتب����ت يف تاري����خ العراق ب����ل وم����ن اأندرها عر 
التاري����خ هي تلك الر�صالة الت����ي وجهت من امللك 
غ����ازي اىل الفري����ق )بك����ر �صدق����ي( ال����ذي زحف 
اىل بغ����داد، حيث طلب منه عرها الريث وعدم 
دخول بغداد الأن رئي�����س الوزراء ال�صيد )يا�صني 
الها�صمي( قد ق����دم ا�صتقالته. وهي الر�صالة التي 

كتبها:
ال�صي����د )ر�صتم حي����در( )رئي�س الدي����وان امللكي( 

)قتل(
ووقعها امللك غازي )قتل(

وحملها ال�صيد جعفر الع�صكري )قتل(
واملُخاطب فيها الفريق بكر �صدقي )قتل(

كما اأن البي����ان االأول لانقاب، كان قد األقَي على 
النا�����س يف بغداد عر الطائ����رات )منا�صريًا( يف 
�صبيحة وقوع����ه، وو�صف ببي����ان اال�صاح وقد 
كت����ب م����ن قب����ل ال�صادة:جعفر اأبو التم����ن وكامل 
الچادرچ����ي وحممد حديد الذي حمله م�صاءا اىل 

دار ال�صيد حكمت �صليمان يف منطقة ال�صليخ.
كم����ا اأذكر عن ذلك االأنق����اب رواية ال�صيد )حممد 
حدي����د( حيث كن����ت األتقي ب����ه ب�ص����كل يومي منذ 
�صبعينيات القرن املا�صي حتى يوم تركه للعراق 
)يف نهاية عام 1995( علمًا اأنه تويف يف انكلرا 
يف الثال����ث م����ن اآب/اأغ�صط�س ع����ام 1999. وقد 
�صاألت����ه عما اإذا كان )امللك غازي( على علم م�صبق 

باإنقاب بكر �صدقي.
فاأجابن����ي قائ����ا: اعتقد اإنه كان عل����ى علم م�صبق 

بهذه احلركة عر ال�صيد )حكمت �صليمان(.
  واحلقيق����ة ان ذل����ك م����ن الق�صاي����ا اخلطرية يف 
تاريخ الع����راق احلديث الت����ي واجهت الباحثني 
والكت����اب، ورواي����ة اال�صتاذ حمم����د حديد، وهو 
املع����روف ب�ص����دق الرواي����ة، توؤكد ما ذه����ب اليه 
العدي����د من العرفني ببواط����ن االمور من ان امللك 
كان عل����ى عل����م م�صب����ق باالنق����اب  وحت����ى ي����وم 
تنفي����ذه، فقيل ان امللك طلب م����ن طياره اخلا�س 
ان يهيء طائرت����ه يف �صبيحة يوم االنقاب. اما 
رواية مرافق امللك غازي اال�صتاذ فوؤاد عارف فقد 
اكد  يف اكرث من منا�صبة  ان امللك كان يعرف مبا 

يجري ال�صقاط وزارة يا�صني الها�صمي..
*****

ن�ص����ري  اال�صت����اذ  يثريه����ا  الت����ي  الق�صاي����ا  م����ن 
اجلادرجي  يف مذكرات����ه ما و�صفه ب� )�صر اإ�صمه 
رفعة احل����اج �صري!( عن حماول����ة العقيد رفعت 
احلاج �صري احد اقطاب حركة ال�صباط االحرار 
االت�ص����ال   1958 مت����وز  ث����ورة  قب����ل  االت�ص����ال 

باحلزب ال�صيوعي العراقي، فيقول :
عل����ى الرغ����م م����ن �صغ����ر �صن����ي يف خم�صيني����ات 
الق����رن املا�ص����ي، مل مينعن����ي ذلك م����ن االختاط 
بالعديد من ال�صخ�صي����ات املعروفة على ال�صعيد 
املجتمع����ي وم����ن بينه����م ال�صب����اط.اإذ كان همزة 
الو�ص����ل بين����ي وب����ني ال�صباط االح����رار يف تلك 
الف����رة ه����و الرئي�س )النقي����ب( �صاك����ر حممود، 
ال����ذي كان من �صكان حملة الف�صل.فقد كان �صاكر 
حمم����ود �صديق����ًا لل�صيدي����ن )عب����د الق����ادر نوري 
و�صامي ط����ره( اللذين من خالهما تعرفت عليه 
عر اجلل�صات الت����ي كانت جتمعني بهما �صوية، 
وم����ن خالها ك�ص����ف يل �صر ات�صاالت����ه بال�صباط 
)م����ن  االم����وال  ببع�����س  ياأتين����ي  االح����رار.كان 
الترع����ات( طالبًا مني منحها للحزب ال�صيوعي، 
حي����ث كن����ت اقدمه����ا له����م، لك����ن دون ان اك�ص����ف 

م�صدرها �صوى انها )ترعات(.
كان ال�صيد )رفعة احلاج �صري( جارًا لنا يف �صارع 
ط����ه، وح����ني كان مي����ر الرئي�س”النقيب”)�صاكر 
حمم����ود( ورفاق����ه م����ن الع�صكري����ني لزيارته يف 
منزل����ه كان ي�صل����م عل����ي ح����ني يلق����اين، وكن����ت 
اأطلب منه اأو م����ن الذين معه الدخول اىل منزلنا 

ل�صيافته����م، فيق����ول عبارته الت����ي كان قد كررها 
الكرث من مرة:

»اذا اردت ان ت�صيفن����ا فيكفين����ا الت����رك م����ن دار 
كام����ل الچادرچي بر�صفة ماء«، وحال تقدمي املاء 

لهم ي�صكرونني ويغادرون.
ذات يوم زارين ال�صديق )�صاكر حممود( وطلب 
مني اإباغ����ي ب�صر كبري، اإن كنت اأه����ًا لتنفيذه.

ثم قال:
االح����رار  ال�صب����اط  تنظي����م  ق����ادة  اأح����د  هن����اك 
يرغ����ب ان يفت����ح ع����رك قن����اة ات�ص����ال باحل����زب 
ال�صيوع����ي �صريطة عدم الب����وح باأ�صمه نهائيًا... 
فقلت:باإمكاين فعل ذلك واأتعهد بالكتمان.وفعا 
اأبلغ����ت قيادة احلزب عر ال�صي����د )عزيز ال�صيخ( 
ع�صو اللجنة املركزية، ب����اأن هناك �صابطًا كبريًا 
م����ن ال�صب����اط االح����رار، هو ذات����ه ال����ذي اأو�صل 
ع����ره الترع لك����م، يري����د اأن يفتح قن����اة ات�صال 

معكم عري.
وح����ني طلب����وا من����ي معرفة ا�صم����ه، قل����ت لهم اذا 
احلحتم عل����ّي فاعتروا االت�صال ب����ه ملغيًا بناًء 
عل����ى طلب����ه، فعلق عزي����ز ال�صي����خ قائًا:هذا غري 
منطق����ي، فاإن����ك ع�صو نعت����ز به، الواج����ب يحتم 

عليك اإخبارنا بكل �صيء.
فقل����ت له: اإذًا عليك اعتبار ه����ذا املو�صوع منتهيًا 

من االن.
فقال: ح�صنًا، �صنجرب...ووافقوا على ذلك.

الطب����اع،  ه����ادىء  االأخ����اق  دم����ث  عزي����ز  كان 
ب����ه  ال�صخ�صي����ة  متوا�صع����ًا وكتوم����ًا وعاقت����ي 

جيدة.    
بع����د م����رور ع����دة اأي����ام زارين الرئي�����س )�صاك����ر 
حممود( ووج����ه �صوؤااًل عن ل�ص����ان )رفعة احلاج 
�ص����ري( كان مف����اده:يف حال ار�صاله خ����رًا هامًا 
اىل اللجن����ة املركزي����ة للح����زب، فك����م م����ن الوقت 
�صي�صتغ����رق اإي�صال����ه، وكم من الوق����ت ي�صتغرق 

الرد عليه؟!.
قلت له: اي�ص����ال اخلر ي�صتغ����رق �صاعات قائل 
التتع����دى يومًا واح����دًا كونه �صيك����ون من قبلي، 
اأما االجابة عليه فذلك ما ال اأ�صتطيع حتديده، لذا 
علي مفاحتة اللجنة املركزية باالمر كي احدد لك 

وقته عن ل�صانهم.
»كان ذلك يف عام 1956«.

كان ال�صي����د )عزي����ز ال�صي����خ( ي�صك����ن يف منطق����ة 
خ�ص����ر اليا�����س يف الك����رخ، وكان يعم����ل موظف����ًا 
يف اح����دى �ص����ركات التاأم����ني )توظ����ف فيه����ا بعد 
خروج����ه م����ن ال�صج����ن يف ربي����ع ع����ام 1955(، 
وكن����ت كثري ال����ردد عليه يف مق����ر عمله، والتقي 
به م�صاًء يف )قه����وة يا�صني(، مبعنى ان ات�صالنا 
كان يت����م ب�صكل دائم و�صبه يومي. يف م�صاء ذلك 
اليوم فاحتته باالأمر فاأجاب باأن الرد على ر�صالة 
)ذل����ك ال�صاب����ط( يف حالة كونه����ا م�صاألة هامة قد 

اليتعدى يومًا واحدًا.
اأذكر ه����ذا االأمر ع����ن )رفعة احلاج �ص����ري( الذي 
ُيع����د من اأه����م قادة تنظي����م ال�صب����اط االأحرار بل 
م����ن االأوائل الذي����ن ب����داأوا بالتنظي����م، وكما هو 
مع����روف باإلتزامات����ه الدينية حي����ث كان زماوؤه 
ال�صباط يطلقون علي����ه لقب”ال�صيخ«، كما ُعرف 
اأي�ص����ًا باإجتاهات����ه القومي����ة، وه����ذا اليعن����ي اأنه 
كان من موؤي����دي احلزب ال�صيوع����ي )بل العك�س 
ه����و ال�صحيح(، لكن����ه اأراد االت�صال بف�صيل مهم 
من ف�صائ����ل احلركة الوطنية اآن����ذاك حر�صًا منه 
على تعبئ����ة اأو�صع ق����وى ممكنة الإ�صن����اد الثورة 
املخط����ط له����ا واإجناحها، واأعتقد ب����اأن هذا االأمر 
كان طبيعي����ًا ل�صخ�����س مثله ومبكانت����ه، وال اأعلم 
فيم����ا اإذا كانت لدي����ه ات�صاالت متع����ددة بف�صائل 

اأخرى من احلركات الوطنية اآنذاك.  
و�صاحت����دث يف مق����ال مقب����ل ع����ن ا�ص����رار اخرى 
لن�ص����ري اجلادرج����ي اثاره����ا يف كتاب����ه املذكور، 
تتعل����ق بانتفا�صة ال�صع����ب العراقي �صنة 1952، 
وم����ا ذك����ره ع����ن م�صاركت����ه يف ادارة الدولة بعد 
تغي����ري ني�ص����ان 2003 وم����ا �صه����ده الع����راق من 

تداعيات واحداث موؤ�صفة.

حـول مذكــرات 
نصير الجادرجي 

تعد كتب املذكرات من أمتع 

املؤلفات، وأكرثها أهمية للقارئ 

العادي، أو الباحث املتتبع.وقد 

أصبحت هذه املؤلفات من أهم 

املصادر التي يعتمد عليها كتبة 

التاريخ الحديث، عىل الرغم من 

املطاعن الكثرية املوجهة إليها؛ 

لتناولها الجانب الشخيص البحت، 

وانحيازها التام، مام يدعو إىل 

الحيطة والحذر عند الرجوع إليها. 

وتبدو أهمية هذه الكتب من إقبال 

القراء وحرصهم عىل االطالع 

عليها، هذه األهمية )العلمية(، أو 

)التجارية( التي دفعت دور النرش 

إىل التوجه لنرش هذه الكتب 

واالهتامم بأمرها. 

ويف الوقت نفسه، فقد أدرك 

بعض من كتب مذكراته خطورة 

ما يكتبونه لألجيال الطالعة، 

فشحن مؤلفاته بالنصوص 

الوثائقية الطويلة بال مربٍر كاٍف، 

كام أنَّ أغلب من كتب مذكراته 

كتبها وما زال يحمل الحساسيات 

الشخصية القدمية نفسها، فرتى 

هذه املذكرات وكأنها ُكتبت 

لتربير أخطاء جسيمة، والدفاع 

املتشنج عن النفس بشكل 

مفضوح، بل إنَّ بعضها غفل عن 

مواقف تاريخية معينة كان الكاتب 

ُه مسخ  يف مركز الحدث، أو إنَّ

بعض الحقائق. 

ن�سري اجلادرجي مع كاتب املقال
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عبد األمير رحيمة العبود 

***
يف بداي����ة الف�ص����ل االأول ي�ص����ف لن����ا االأخ ن�ص����ري 
املنطقة الراقية الت����ي عا�س فيها خال طفولته يف 
�صارع طه واالأ�صل����وب احل�صاري واحلياة املرفة 
القريبة م����ن منط احلياة الغربي����ة املعا�صرة التي 

كانت تعي�صها عائلته اآنذاك.
ث����م يتح����دث عن حال����ة التم����رد التي هيمن����ت على 
�صلوك����ه منذ ف����رة الطفول����ة والتي كان����ت تتجلى 
م����ن خ����ال اإهماله ملتطلب����ات التعلي����م يف املدر�صة 
االإبتدائية وانقطاعه ع����ن موا�صلة الدرا�صة فيها. 
وه����و ي�صف لنا ذل����ك يف ال�صفح����ة 48 بالعبارات 

التالية: 
»ومل اأكن وحدي متمردًا يف تلك الفرة من حياتي، 
بل ن�صاأت و�صط جيل �صاخط على االأو�صاع متمرد 
عليه����ا، حيث كانت اأجواء بغ����داد ت�صري اإىل والدة 
جيل من ال�صباب املتمرد على واقعه من كل جانب، 

لكنه لي�س باملنفلت«.
وق����د ا�صتدت حالة التمرد ه����ذه يف عام 1948 من 
خال م�صاركت����ه الن�صيطة باملظاه����رات ال�صاخبة 
عند اندالع الوثبة اجلماهريية، حيث تلقى اإنذارًا 
ر�صميًا من اإدارة مدر�صته ب�صبب حتري�صه للطلبة 

على امل�صاهمة يف املظاهرات.
وم����ا اإن ح�صلت انتفا�صة عام 1952 التي اقرنت 
بانت�صار املظاه����رات املناه�ص����ة للحكومة مطالبة 
ب�صقوطها يف كاف����ة املدن العراقية، حتى كان االأخ 
ن�ص����ري من بني ال�صب����اب البارزي����ن واملوؤثرين يف 
ن�ص����اط تلك املظاه����رات يف بغداد وه����و ما ت�صبب 
يف �صدور اأمر اإلقاء القب�س عليه وهو يف مرحلة 

ال�صف الثالث املتو�صط. 
***

وبع����د اأن ي�صتعر�س لنا املوؤلف جوانب كثرية من 
احلي����اة االجتماعية يف بغ����داد اآنذاك، مع االإ�صارة 
 1954 ع����ام  الفي�ص����ان  اإىل  بغ����داد  تعر�����س  اإىل 
ي�صتعر�����س لنا ب�صكل مف�صل ال�صراع الذي ح�صل 
يف مطل����ع ع����ام 1954 بني احلكوم����ة العراقية من 
جه����ة واالأح����زاب ال�صيا�صي����ة الوطني����ة املعار�صة 
ح����ول االنتخاب����ات بخا�ص����ة بعد ت�صكي����ل حكومة 
اأر�صد العمري بتاريخ 1954/4/29 والتي كانت 
لها مواقف معادية لتطلعات ال�صعب العراقي، هذا 
ال�صراع الذي متخ�س عن ح�صول االتفاق بني كل 
م����ن قيادي احل����زب الوطن����ي الدميقراطي وحزب 
اال�صتق����ال وممثلي احلزب ال�صيوعي على دخول 

االنتخابات وفقًا لتطلعاتهم الوطنية امل�صركة.
وكان����ت نتيج����ة امل�صارك����ة به����ذه االنتخاب����ات هي 
ف����وز ممثل����ي ه����ذه االأح����زاب الوطني����ة املعار�صة 
باإح����دى ع�ص����ر مقع����دًا يف الرمل����ان العراق����ي م����ن 
جمم����وع اأع�ص����اء الرمل����ان البال����غ عدده����م اآنذاك 
مائة وخم�س وثاثون ع�صوًا، اإال اأن هذا الرملان 
اجلدي����د مل يجتمع �ص����وى جل�صة واح����دة بتاريخ 

.1954/7/26
وبعده����ا دب اخلوف بني اأركان النظام احلاكم من 
اإمكانية تاأثري هذه النخبة املعار�صة على م�صتقبل 

الرملان واالأو�صاع ال�صيا�صية ب�صكل عام.
ولهذا �صكلت حكومة جديدة برئا�صة نوري ال�صعيد 
بتاريخ 1954/8/3 والتي قامت على الفور بحل 
الرملان، واتخاذ العديد من االإجراءات التع�صفية 
كاإلغ����اء العديد م����ن ال�صحف والنقاب����ات واإ�صقاط 
اجلن�صية عن معتنقي املب����ادئ ال�صيوعية، وف�صل 
ع����دد كبري من املوظفني، اإ�صافة اإىل اإدخال العراق 
يف حل����ف بغ����داد ال����ذي ي�صم����ل كل م����ن الع����راق 

وبريطانيا وتركيا وباك�صتان واإيران.
وقد راف����ق ه����ذه التح����والت ال�صيا�صي����ة العراقية 
غلي����ان اجلماه����ري العربي����ة مب�صاعره����ا القومي����ة 

والوطنية املعادية لا�صتعمار وبروز دور الرئي�س 
جم����ال عبد النا�صر يف التاأثري على تلك اجلماهري 
بعد قيامه بتاأميم قن����اة ال�صوي�س، وات�صاع ن�صاط 

اأجهزته االإعامية املعادية للعراق.
ويب����دوا اأن ه����ذه االأج����واء ال�صيا�صي����ة، كما يقول 
االأ�صت����اذ ن�صري قد اأحدثت تغيريًا كبريًا يف تفكري 
ومواق����ف اأكرثي����ة ال�صب����اب العراقي����ني الذي����ن ما 
عادوا يقتنعون باإمكانية حتقيق االإ�صاح بالطرق 
الدميقراطي����ة التقليدي����ة الت����ي يدع����و له����ا كل من 
احلزب الوطني الدميقراط����ي وحزب اال�صتقال، 
ب����ل زاد اإميانهم ب�ص����رورة التوج����ه نحو احللول 
الثوري����ة تل����ك الت����ي كان يدعو له����ا كل من احلزب 
ال�صيوعي وحزب البع����ث العربي االإ�صراكي عر 

قلب نظام احلكم بالقوة. 
وهك����ذا اأ�صب����ح االأخ ن�ص����ري ع�ص����وًا ن�صيط����ًا يف 
احل����زب ال�صيوعي العراقي من����ذ ربيع عام 1955 
وطيل����ة ه����ذه الف����رة متي����زت ن�صاطات����ه بال����روح 
االقتحامية والقي����ام بالن�صاطات اخلطرية تنفيذًا 

لتوجهات احلزب ال�صيوعي.
ويظه����ر اأن ه����ذه الف����رة والتي امت����دت لغاية 14 
متوز م����ن عام 1958 قد �صهدت الغليان ال�صيا�صي 

يف ال�ص����ارع العراقي، كما متيزت بتطرف ال�صلطة 
القا�صي����ة  اإجراءاته����ا  يف  احلاكم����ة  ال�صيا�صي����ة 
الوطني����ة  التي����ارات  ممثل����ي  جت����اه  والعنيف����ة 
املعار�صة الت����ي متخ�صت عن زج اآالف ال�صيا�صني 
بال�صج����ون ومن �صمنهم اأب����رز املثقفني واأ�صحاب 
الكف����اءات الأ�صب����اب تافه����ة اأحيان����ًا، كم����ا ت�صمنت 
اإ�ص����دار احلك����م عل����ى االأ�صت����اذ كام����ل اجلادرجي 
واإيداع����ه ال�صجن بتاري����خ 1956/12/29 ملجرد 
اإر�صال����ه برقي����ة احتج����اج على املوق����ف الاقومي 

للحكومة العراقية.
وعلى الطرف الث����اين كانت املناه����ج وال�صعارات 
االأح����زاب  به����ا  تن����ادي  كان����ت  الت����ي  ال�صيا�صي����ة 
ال�صيا�صي����ة يف تل����ك املرحل����ة وب�ص����ورة خا�ص����ة 
احل����زب ال�صيوع����ي وح����زب اال�صتق����ال وح����زب 
البعث العربي اال�صراكي ترجح ا�صتخدام الثورة 
والعن����ف كو�صيلة لتغيري النظام، وكانت �صعارات 
احلقد والكراهية واالنتق����ام تتغلب على �صعارات 
البن����اء واحلوار واحرام القانون والنظام. ويف 
خ�صم هذه االأج����واء ال�ص�صيا�صية امللتهبة �صدرت 
االأوام����ر العتق����ال االأ�صت����اذ ن�صري الأك����رث من مرة، 
واعتق����ل اأخ����ريًا يف دي�صمر ع����ام 1956 واأر�صل 
اإىل معتق����ل ال�صعدية الذي ق�صى في����ه ثاثة اأ�صهر 

ب�صحبة العديد من املثقفني العراقيني.
لكنه بعد خروجه م����ن االعتقال �صافر اإىل القاهرة 

يف �صهر اآب 1957 الإكمال درا�صته الثانوية. 
وخ����ال اإقامت����ه يف القاه����رة متك����ن م����ن اجتي����از 
االمتحان����ات واحل�ص����ول عل����ى �صه����ادة الثانوي����ة 
بف����رة ق�ص����رية ن�صبي����ًا، وخ����ال تلك الف����رة قرر 
جتميد عاقت����ه باحل����زب ال�صيوعي بع����د امتناعه 
ع����ن تنفيذ اأح����د قراراته اإال اأنه بع����د فرة وجيزة 
م����ن اإعان ثورة 14 مت����وز 1958 عاد اإىل العراق 
ليمار�س ن�صاطه ال�صيا�ص����ي حتت ظل اجلمهورية 

العراقية اجلديدة.
***

واالآن لو اأردنا تقييم احلكم امللكي يف العراق منذ 
بدايت����ه ولغاي����ة ثورة 14 مت����وز 1958 ينبغي اأن 
ال نغف����ل اأ�صل����وب التطور التدريج����ي الذي ح�صل 
�صه����دت  الت����ي  الكث����رية  االإيجابي����ة  واجلوان����ب 
الن����ور خال تلك املرحلة، والت����ي ن�صتخل�س منها 
ب����اأن تل����ك املرحلة كان����ت مرحلة جي����دة يف تاريخ 
العراق املعا�صر من الناحي����ة االقت�صادية وتكرر 
املحاوالت لبن����اء اأ�ص�س دولة حديثة وهو ما كان 
يتناق�����س مع ما كان يح�صل يف النهج ال�صيا�صي 

من ممار�صات قمعية. 
لق����د متخ�صت تلك املرحلة ع����ن انتخاب الرملان 
مل����رات عدي����دة، ووج����ود العدي����د م����ن االأحزاب 
ال�صح����ف،  وانت�ص����ار  املعار�ص����ة،  ال�صيا�صي����ة 
وحت����ى ال�صيا�ص����ة االقت�صادي����ة فبالرغ����م م����ن 
�صحة امل����وارد االقت�صادية اأقيمت قاعدة جيدة 
م����ن البنى االرتكازية من الطرق واملوا�صات 
واملدار�����س وامل�صت�صفي����ات، وحينم����ا ازدادت 

م����وارد النف����ط يف مطل����ع اخلم�صين����ات خ�ص�صت 
اأغل����ب موارده الإقامة امل�صاريع التنموية التي كان 

ي�صرف على اإجنازها جمل�س االأعمار.
مل يك����ن م����ا ح�ص����ل م����ن االإج����راءات ال�صيا�صي����ة 
واالقت�صادي����ة منوذجيًا لكننا عن����د تقييم مثل تلك 
ال�صيا�صات ينبغي اأن نقيمها يف �صوء االإمكانيات 
املادية واملالية املتاحة يف حينه، وكذلك يف �صوء 
املرحل����ة الت����ي كانت تطب����ق خالها وه����ي مرحلة 
االأربعيني����ات واخلم�صينيات من الق����رن املا�صي، 
ومقارنتها م����ع ما كان يح�صل يف الدول املجاورة 

والدول النامية اآنذاك.
�صحي����ح اأن العراق كان تابع����ًا الإنكلرا تربطه بها 
عقود جائرة حول ا�صتثمار النفط وقد فر�س عليه 
االرتباط بحلف بغداد والكتلة اال�صرالينية وكل 
هذه االأم����ور كانت حت����ول دون ا�صتقاله �صيا�صيًا 
واقت�صادي����ًا، واأن غالبي����ة ال�صعب كانت تعاين من 

الفقر.
لكن تغيري تلك االأو�صاع كان من املمكن اأن حت�صل 
بالو�صائ����ل ال�صلمي����ة والدميقراطي����ة الت����ي تعتمد 
البناء واحلوار واحرام النظ����ام والقانون، بداًل 
من ا�صتخدام االأ�صاليب الثورية و�صعارات احلقد 

والكراهية والعنف واالإقتتال.
ول����و اأثرن����ا ال�ص����وؤال التايل، كم����ا يذكر ذل����ك االأخ 
ن�صري يف ال�صفحات 190-191 من كتابه هل كان 
ح�صل؟”لو  ما  يح�صل 

اأُتيح لبع�س ال�صخ�صيات ال�صيا�صية التي �صاهمت 
اجتهاده����م  ح�ص����ب  يت�صرف����ون  اأن  احلك����م  يف 
كالدكتور فا�صل اجلم����ايل، وال�صادة عبد الوهاب 
مرجان، وعبد الكرمي االأزري واأحمد خمتار بابان 
وندمي الباججي و�صياء جعفر وكثريين غريهم.

كان من املمكن لتلك االأ�صماء اأن تلعب دورًا اإيجابيًا 
جي����دًا يف تخفيف االحتقان، واأن يتفاهموا ب�صكل 
م����ا مع املعار�صة املعتدل����ة الإطاق بع�س احلريات 
ال�صحفية وتاأليف االأحزاب ال�صيا�صية واملنظمات 
املهني����ة، واإجراء انتخابات متك����ن لوجوه جديدة 
م����ن الو�صول اإىل الرمل����ان اأو اإىل احلكم، وتعمل 
من اأجل التق����ارب العربي واإنه����اء عزله احلكومة 
العراقية خارجيًا و�صعبيًا بعد �صنة 1954 ولغاية 

�صنة 1958.
اإن الكثريي����ن م����ن �صخ�صي����ات العه����د امللكي كانت 
كف����وءة مهني����ًا ونزيهة وذات م�صت����وى علمي جيد 
وله����ا روؤى وتطلع����ات حديث����ة متن����ورة، ولكن لو 
ف�ص����ح لها املجال للعم����ل بحريتها لتجن����ب العراق 
الكث����ري من املتاع����ب التي ح�صل����ت وال زلنا نعاين 
منه����ا حت����ى االآن، حي����ث كان الكث����ري منه����م رجال 
دول����ة باملفهوم ال�صيا�صي واالإداري ومل يف�صح لهم 
املج����ال ج����ّراء ال�صيا�صة اخلاطئ����ة واملتزمتة التي 

اتبعت اآنذاك.

يف الف�صل االأخري من هذا الكتاب يتحدث االأ�صتاذ 
ن�ص����ري عن جوان����ب كثرية ح�صل����ت بعد تغيري 

النظام يف 2003.
يف البداي����ة يتحدث ع����ن حما�صهم ه����و ونخبة 
م����ن اأن�صار احل����زب الوطن����ي الدميقراطي منذ 
�صه����ر حزيران 2003 يف �صبيل ا�صتثمار الوقت 
م����ن اأج����ل بع����ث الن�ص����اط يف احل����زب الوطن����ي 

الدميقراطي من جديد.
وعقب ذل����ك باأيام قليلة طلب����ت اللجنة اخلما�صية 
املكون����ة من ج����ال طالباين وم�صع����ود الرازاين 
واأحم����د اجللب����ي واإي����اد ع����اوي وعب����د العزي����ز 
احلكي����م م����ن ن�ص����ري اجلادرج����ي االن�صم����ام اإىل 
جمموعته����م والت����ي راح����ت تعم����ل بع����د ان�صمام 
اإبراهي����م اجلعفري اإليهم م����ن اأجل تكوين جمل�س 
وطن����ي يق����وم باالإ�صراف عل����ى حكم الب����اد خال 

فرة االحتال.
اأن اختي����ار ال�صي����د ن�ص����ري اجلادرج����ي  ويب����دوا 
�صم����ن ه����ذه املجموع����ة ق����د ج����اء نتيج����ة لكون����ه 
اأح����د ال�صخ�صي����ات املعروفة من احل����زب الوطني 
الدميقراطي، وب�صبب عاقته الوثيقة بالعديد من 

قادة املعار�صة وبخا�صة عاقته الوثيقة باالأ�صتاذ 
جال الطالباين التي مل تنقطع منذ ال�صبعينيات.

يق����ول ال�صيد ن�ص����ري يف ال�صفح����ة 142 من كتابة 
هذا باأن ال�صي����د جي كاردنر احلاكم املوؤقت لقوات 
التحال����ف يف حين����ه ق����د عر�س علي����ه يف حزيران 
2003 ب����اأن ي�صبح حاكمًا على بغداد ولكنه رف�س 

ذلك. 
يف كل االأح����وال اكتم����ل تاأ�صي�����س جمل�����س احلكم 
اأع�ص����اءه  ع����دد  بتاري����خ 2003/7/13 واأ�صب����ح 
خم�س وع�صرون ع�صوًا مت اختيار اأغلبهم من قبل 
قوات التحالف عل����ى اأ�ص�س طائفية دون اأخذ راأي 
اللجنة ال�صباعية لكنه يف ال�صفحة 363 ي�صف لنا 
االأج����واء التي كانت تخيم على اجتماعات جمل�س 
احلكم”عل����ى الرغ����م م����ن اأن بع�����س االأع�ص����اء مل 
يكون����وا موؤهلني من ناحية الكفاءة اإال اأن جل�صات 
جمل�����س احلك����م االنتق����ايل كان����ت تت����م يف غاي����ة 

الدميقراطية واالأدب مع قبول خمتلف االآراء«.
واجلدي����ر بالذكر ه����و اأن اختيار اأع�ص����اء جمل�س 
احلك����م وكذل����ك اختيار جمل�����س ال����وزراء ووكاء 
ال����وزراء فيم����ا بعد بن����اًء عل����ى االأ�ص�����س الطائفية 
والعرقية قد مهد ال�صبيل لتطبيق نظام املحا�ص�صة 
الذي ابتليت ب����ه الدولة العراقية من����ذ ذلك الوقت 
وحت����ى االآن، وكان����ت م����ن نتائجه م����ا نعانيه االآن 
من تف�ص����ي الف�صاد وتردي االأو�ص����اع االقت�صادية 

واالجتماعية.
كم����ا كان الإلغاء اجلي�����س العراقي م����ن قبل برمير 
يف ذل����ك احلني و�صم����ور دور ال�صرط����ة دور كبري 
يف غي����اب االأم����ن وظه����ور العدي����د م����ن االأعم����ال 
االإرهابي����ة التي متخ�صت عن اغتيال”�صرجي دي 
ميلو”ممث����ل االأمم املتح����دة وال�صي����د حمم����د باقر 
احلكيم وعقيلة الها�صمي ثم ا�صتفحالها فيما بعد.

مل يتن����اول االأ�صتاذ ن�ص����ري يف كتابه هذا احلديث 
ب�ص����كل مف�ص����ل عن ن�صاط����ات واإجن����ازات جمل�س 
احلك����م، وكي����ف كان ميار�����س دوره يف اإدارة دفة 
احلك����م، بخا�ص����ة فيما يتعل����ق بال�ص����وؤون االأمنية 
واملالية، وامل�صاكل الت����ي كان يعاين منها املجتمع 
العراق����ي يف كاف����ة املحافظ����ات با�صتثن����اء حديثه 
عم����ا كان يجري خل����ف الكوالي�س م����ن مفاو�صات 
اأع�ص����اء جمل�����س احلك����م ودور  ب����ني  وتفاهم����ات 
الو�صاط����ة واملب����ادرة الت����ي كان يق����وم به����ا ال�صيد 
ن�ص����ري حل����ل تل����ك امل�ص����اكل وحتقي����ق التوافقات 
بخا�ص����ة ح����ول م����ا ح�ص����ل عن����د منناق�ص����ة كيفية 
اختي����ار اأع�ص����اء جمل�س ال����وزراء وقان����ون اإدارة 
الدول����ة االنتخاب����ي وكيفي����ة اإج����راء االنتخاب����ات 
وال�ص����راع الذي ح�صل حول اختيار رئي�س الباد 
بع����د اإ�صرار االأح����زاب على رف�����س اختيار عدنان 
الباجج����ي له����ذا املن�ص����ب واالتف����اق عل����ى اختيار 

غازي الياور لهذا املن�صب.

هذه خمتارات من مقال طويل لال�ستاذ الفا�سل 
عبد االمري العبود و�سنن�سره كامال يف وقت الحق

قراءة في كتاب »مذكرات 
نصير الجادرجي«

صدر عن دار املدى يف بغداد يف 
عام 2017 كتاب لألخ نصري كامل 
الجادرجضضي، بعنضضوان مذكضضرات 
والكتضضاب  الجادرجضضي،  نصضضري 
يتكون من خمسضضة فصول كبرية 

تضمنتها 494 صفحة.
وعىل وجه اإلجامل يتميز الكتاب 

مبا ييل: 
1- أنه يتصف باملتعة، ما أن يبدأ 
املضضرء بقراءته حتى يجد نفسضضه 

منشدًا لالستمرار.
2- أنضضه يعرب برصاحضضة كاملة عام 
كان مييضضز شضضخصية املؤلف من 
حالة التمرد والسلوك االقتحامي 
مضضن  يرتضيضضه  كان ال  مضضا  عضضىل 
ظواهر اجتامعية وسياسية طيلة 
فضضرتة طفولتضضه وحتضضى منتصف 
السبعينيات عندما اعتزل العمل 

السيايس.
3- يسضضتعرض الكتضضاب جوانضضب 
كثرية غضضري معروفة لدى القارئ 
عضضن النشضضاط السضضيايس للحزب 
وكذلك  الدميقراطضضي.  الوطنضضي 
نشضضاط قادته، وبخاصة رئيسضضه 

األستاذ كامل الجادرجي.
4- يلقضضي املؤلضضف يف كتابه هذا 
ونشضضاطات  الضوء عىل جوانب 
سياسضضية غري معروفضضة حصلت 
بعضضد عضضام 2003، وبخاصضضة مضضا 
كان يضضدور يف مجلضضس الحكم، 
بقضضادة  نصضضري  األخ  وعالقضضات 

األحزاب السياسية آنذاك.

وزير �سابق
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علي فاضل البدراوي

الدكتور طالب البغدادي

اإنَّ �صاح���ب ه���ذه املذك���رات �صخ�صي���ة �صيا�صي���ة 
خمتلف���ة،  زمني���ة  ف���رات  عا�ص���رت  مرموق���ة، 
وانخرط���ت يف الن�ص���اط ال�صيا�ص���ي املعار�س منذ 
بواك���ري ال�صب���اب مم���ا جعله���ا تتعر����س ملختل���ف 
اأ�صن���اف اال�صطه���اد �صاأن���ه �ص���اأن كل منا�ص���ل يف 

العراق كان قد اختار هذا الطريق.
وهو ابن عائلة �صيا�صية وطنية دميقراطية عريقة، 
ومن هذا كله كّون خزين���ًا من املعلومات عن عقود 
زمني���ة معا�ص���رة حتت���اج اىل التوثي���ق مبذكرات 

توؤرخ تلك احلقبة.
وم���ن هن���ا كان �صروري كب���ريًا وعظيم���ًا بتكليفي 
من اال�صت���اذ )ن�صري الچادرچي( باإع���داد مذكراته 
ال�صخ�صية. وكان االأ�صت���اذ )الچادرچي( دقيقا يف 
�ص���رده لاأح���داث، وحري�ص���ا على دق���ة املعلومات 
الت���ي مُيليها َعَلّي، حي���ث مل يرك �صاردة اأو واردة 
اإاّل ويدونه���ا.. كان يطلب مني، حذف هذه العبارة 
وا�صتبدالها باأخرى، واإلغ���اء هذه اجلملة، وكتابة 
اأخ���رى بديلة عنه���ا.. وج���دت يف اإماءات���ه الدقة 

واملو�صوعي���ة، 
عل���ى  وحر�ص���ه 

يف  الكتاب���ة  اأدب  ي���ن اإ�صتعم���ال  و تد
املذك���رات، كما مل�صت في���ه ا�صتخدامه لعبارات فيها 
الكث���ري من االحرام، حتى مع من يخالفهم بالراأي 
اأو م���ع الذين �صبب���وا له اأذًى �صخ�صي���ًا، حيث يعد 
ذل���ك االأمر )اخت���اف( يف ال�صل���وك ال�صيا�صي، فا 
يقابل تلك املمار�صات بالرد عليها بعبارات تخد�س 
الكرامة ال�صخ�صية لاآخرين، وتلك لعمري منتهى 
الكيا�صة واخللق الرفي���ع التي توارثها عن تربيته 
العائلي���ة وعن وال���ده زعيم احلرك���ة الدميقراطية 
)كام���ل  االأ�صت���اذ  الكب���ري  الراح���ل  الع���راق،  يف 

الچادرچي(.
وكان يل ال�ص���رف اأن اأكون اأول قارئ ملذكرات هذه 
ال�صخ�صية الوطنية الدميقراطية التي اأغنت ذهني 
مبعلومات كثرية عن حقب زمنية م�صت، حيث كنا 
نح���ن �صباب احلزب الوطن���ي الدميقراطي ن�صغي 
كثريًا وبتمعن الأحاديث اال�صتاذ ن�صري الچادرچي 
وم���ا حتمله من ذكريات واأح���داث �صيا�صية تخ�س 
التاري���خ احلدي���ث للع���راق مل نك���ن عل���ى دراية اأو 
اإمل���ام بها، فكنت اأطالبه دوم���ًا بتدوين مذكراته يف 
كتاب ُي���رثي من خاله معلوم���ات االجيال القادمة 
بالتاريخ ال�صيا�صي واالجتماعي للعراق يف حقبة 
عا�صه���ا اال�صت���اذ ن�ص���ري، وكان اأح���د ال�صخو����س 
املبا�صري���ن يف بع�س اأحداثها، لكنه مل يكن مقتنعًا 
به���ذا االأمر حت���ى حان���ت اللحظة الت���ي اتخذ فيها 

قراره بتدوينها.
ملعرفته���ا  ما�ص���ة  ال�صب���اب بحاج���ة  ونح���ن جي���ل 
واالطاع عل���ى التاري���خ ال�صيا�ص���ي واالجتماعي 
لبلدنا م���ن خاله، رمبا حاول بع�صه���م تزييفها اأو 
�صياأت���ي من يح���اول يف امل�صتقب���ل، اإاّل اأن اال�صتاذ 
ن�ص���ري قد دونه���ا بكل �ص���دق ومو�صوعي���ة بعيدًا 
ع���ن ال�صخ�صن���ة، اإذ كان ُج���لَّ هم���ه ين�ص���ب عل���ى 
كتاب���ة وتدوين احلقائق من دون تزوير وتزويق، 
فالق���ارئ الك���رمي �صيج���د م���ن خ���ال قرائت���ه لهذه 
املذك���رات م���ادة رمبا مل يتط���رق لها اأح���د من قبل، 
لت�صكل من خال قراءته لها اإ�صافة غنية ملعلوماته 

وذاكرته اأي�صًا. 

اأك���ون ق���د وفق���ت فيم���ا دونت���ه نق���ا  متمني���ًا اأن 
ع���ن االأحادي���ث الت���ي كان مُيليه���ا عل���ي )اال�صت���اذ 
الچادرچ���ي( اأو من خال كتاباته التي قمت بنقلها 
حرفي���ا بكل اأمانة ودقة، ومل تكن لتكتب اإاّل بعد اأن 
يقوم مبراجعته���ا ملرات ومرات وقيامه بتعديل ما 

يراه منا�صبًا.
ول���ه كل ال�صكر على هذه الثق���ة التي اأوالين اإياها، 

اآمًا اأن اأكون عند ح�صن ظنه.

قراأت اليوم على �صا�صة تلفزيون العراقية ويف 
ال�صري���ط االخباري وان���ا يف امل�صح الذي اقيم 
في���ه خارج لندن خرا يفيد ب���ان وزارة الثقافة 
العراقية قامت بتك���رمي �صديقنا ورفيق عمرنا 
ن�ص���ري كام���ل الچادرچ���ي لتقدمي���ه ع���ددًا م���ن 
اللوحات الفنية لرواد الفن الت�صكيلي العراقي 
امل�صروق���ه م���ن )مركز الفن���ون( ال���ذي هاجمه 
وا�صتباحه العماء والرعاع بعد �صقوط بغداد 

عام 2003.
لي����س غريب���ا ه���ذا املوق���ف الوطن���ي ال�صادق 
والنبيل لن�ص���ري كامل الچادرچ���ي فقد تعلمت 
الكث���ري من���ه يف املب���ادئ الوطني���ة وال�ص���دق 
واالخا�س والوفاء وحب العراق منذ �صغرنا 
وحل���ني �صتاتن���ا وت�صرذمنا. فقد كن���ا وال نزال 
اجلارين اال�صيلني املب�صومني يف �صارع طه... 
ال�صارع العريق الذي انتقلنا اليه �صويه )عائلة 
البغدادي وعائل���ه الچادرچي( وبقينا ا�صدقاء 
متازم���ني يف كل مراح���ل احلي���اة ال�صيا�صي���ة 
اع���وام  ومن���ذ  الع���راق.  يف  واالجتماعي���ة 

الثمانين���ات اقمنا �صوي���ة يف بيتي القريب من 
بيت���ه جمل�صا ادبيا وثقافي���ا م�صركا يلتقي فيه 
ع���دد م���ن اال�صدق���اء م���ن الفنان���ني وال�صعراء 
واالدب���اء ورج���ال الفك���ر والثقاف���ه وكان م���ن 
رواد جمل�صن���ا الدائم���ني الفن���ان حمم���د غن���ي 
حكمت وا�صماعيل ال�صيخل���ي والدكتور جعفر 
الكويت���ي ومن ق���راء املق���ام خال���د ال�صامرائي 
وح�ص���ني االعظم���ي واملو�صيق���ار ف���وؤاد عثمان 
واملطرب االديب �صعدون جابر وامللحن عبا�س 

جميل وغريهم من رواد الفن والثقافة.
يتمتع ن�صري الچادرچ���ي بذاكرة قوية تختزن 
الكثري من الروايات واحلكايات عن احلوادث 
ال�صيا�صي���ة واالجتماعية التي م���رت بالعراق، 
فق���د كان مازم���ا البيه القائ���د الوطني ال�صلب 
كام���ل الچادرچي و هو امل�صوؤول املكلف الدارة 
جمل�س ابيه يف حديقة داره يف �صارع طه..... 
كان ن�ص���ري ي���روي لن���ا الكث���ري م���ن احلكايات 
غ���ري املعروف���ة ن�صتمت���ع به���ا وم���ن النقا�صات 
الت���ي تدور حوله���ا. ومن ه���ذه الروايات التي 

ر�صخ���ت يف ذاكرتي كانت املناف�ص���ة امل�صتمرة 
بني جعفر با�صا الع�صكري و�صيخان العربنجي 
)ا�صهرعربنج���ي يف بغ���داد( باط���اق )الزيك( 
وال���ذي ا�صتهر ب���ه كل منهما. فق���د كان �صيخان 
ي�صك���ن هو وعربته و ح�صاناه يف قطعة ار�س 
خاليه تقع مبواجه دار كامل الچادرچي. وكان 
جعفر الع�صكري دائم الردد على �صديقه كامل 
الچادرچي وكلما يخرج من دار الچادرچي يف 
�صاعه متاأخرة من اللي���ل عائدا اىل بيته يحيي 
�صيخان )بزي���ك رنان وطويل( فيجيبه �صيخان 
وهو راقد يف فرا�صه بزيك اقوى واطول وتبداأ 

املناف�صة.
حتي���ة اكبار ل�صدي���ق العمر الوطن���ي ال�صادق 
ن�ص���ري الچادرچي على ه���ذه املبادرة املخل�صة 
وتهنئ���ة م���ن �صمي���م القلب عل���ى تكرمي���ه.... 
واأاأم���ل ان يح���ذو حذوه كل من وق���ع يف يديه 

عمل من االعمال امل�صروقة.

2014/10/29

كلمة يجب أن 
تقال في مذكرات 

االستاذ نصير 
الجادرجي

خواطر البغدادي 
نصير الجادرجي



مل يك���ن كامل الچادرچي جمّرد �صرية حافلة 
باملواق���ف الوطني���ة، ب���ل كتابًا غني���ًا حلقبة 
من الزم���ن اجلمي���ل. كان الچادرچ���ي يريد 
دولة تق���وم على الع���دل االجتماعي، ونظام 
�صيا�ص���ي يحف���ظ كرام���ة االإن�ص���ان، كان ذلك 
جيل البناء واالجتهاد ونقاء ال�صمري، جيًا 
اآم���ن باأن العراق لوح���ة )كري�صتال( جميلة، 
اإذا فقد جزءًا منه فقد مرر وجوده وتناثر.
ع�ص���ق الچادرچي كتابات رو�ص���و وفولتري 
واقرب من مارك�س يف تاأكيده مبداأ توزيع 
ال���رثوات، واآم���ن منذ الي���وم االأول ل�صدور 
�صحيفته )االأهايل( باأن �صاح االأوطان من 

�صاح اأبنائه.
ونح���ن نقراأ �ص���رية كام���ل الچادرچي اليوم 
جند من ال�صعب اأن نحدد اإذا كان الچادرچي 
النائ���ب يت�صرف داخ���ل الرمل���ان باعتباره 
ينتمي اإىل طائفة معينة اأم اإىل حزب بعينه.. 
يبدو ذلك م�صتحي���ا، بل من املحظورات اأن 
جتد رجا بحجم كام���ل الچادرچي يتحدث 
بالطائف���ة والع�صرية واملك���ّون.. ال ميكن ان 
يح�ص���ب ال�صيا�صي على طائفته، اإال يف زمن 

اأمراء الطوائ���ف ومراهقي ال�صيا�صة.. زمن 
اأ�صبح فيه كل �صيء �صها، املال العام اأ�صبح 
خا�ص���ا، واملن�ص���ب ال ي�صعى اإلي���ه من خال 
االجته���اد والعم���ل واخل���رة، ب���ل الو�صيلة 
اإليه هي التزوير واالنتهازية واملح�صوبية، 
هل ت�صاهدون ال�صجال الاوطني بني نواب 
العهد اجلدي���د؟ ال تعليق على ه���ذا ال�صجال 

�صوى تذّكر ابن ن�صر الريا�صي:
���ة فه���ذا ال���زكام وهذا  ثقي���ان مل يعرف���ا خفَّ

الرمْد.
ينتم���ي كام���ل الچادرچ���ي اإىل �ص���ف طويل 
من الرجال كانوا ميثلون العراق احلقيقي، 
اأدركوا معنى اأنه���م يعي�صون يف بلد متنوع 
ف�صع���وا اإىل بنائه باجل���د والعمل واحللم.. 
واملعام���ل،  واملتاح���ف  اجلامع���ات  اأقام���وا 
وب�صبب م���ن عق���ول اأمثاله ووطني���ة رجال 
ر�ص���ا  وحمم���د  ح�صقي���ل  �صا�ص���ون  مث���ل 
ال�صبيب���ي وجعفر الع�صك���ري وعبد املح�صن 
ال�ص���در  وحمم���د  والزه���اوي  ال�صع���دون 
والكرمل���ي و�صواه���م، ب���داأ الع���راق ياأخ���ذ 
مكانت���ه وا�صتحقاق���ه. مل يول���د �صعيف���ا، بل 

اخ���ذ يتقدم الدول االأخ���رى، �صريكا وفاعا، 
ولي�س تابعا الإحدى دول اجلوار.

ه���ل تعرف���ون م���ن كان يق���راأ مق���االت كامل 
الچادرچ���ي ويقّومها،اثن���ان فق���ط ال�صيعي 
االأب  ال�صبيب���ي، وامل�صيح���ي  حمم���د ر�ص���ا 

الكرملي.
ظهره���ا  تدي���ر  الت���ي  الب���اد  ه���ذه  �صم���ا 
�صوارعه���ا  اأح���د  وت�صّم���ي  للجواه���ري 
با�ص���م نائ���ب يف الرمل���ان؟ كان الع���راق يف 
الزم���ن،  ه���ذا  عك����س  ”ع�صرالچادرچ���ي” 
املل���يء بوجوه اخل���راب والفتن���ة و�صركاء 

”الكعكة«.
اأتذّك���ر �ص���رية الچادرچ���ي االأب كلم���ا عدت 
اإىل موؤلفات االب���ن االأكر رفعة الچادرچي، 
وح���ني اأ�صاه���د ن�ص���ري الچادرچ���ي يت�صفح 
ب�صطي���ات املتنب���ي ترافق���ه ابت�صام���ة ت�ص���ّع 

خجا وتوا�صعا وحمبة.
البع����س ي�صاألن���ي دوم���ًا،  اأعت���ذر، الأّن  اأن���ا 
األي����س لديك �ص���وى احلديث عن حممد ر�صا 
ال�صبيب���ي والكرمل���ي والر�ص���ايف؟ ال ذن���ب 
يل اأيه���ا ال�صادة، فل�ص���ت اأنا من �صنع نزاهة 

ه���وؤالء الرج���ال، فاأن���ا جم���ّرد كات���ب ي�صّطر 
املاأ�ص���اة ويبحث ع���ن نافذة لاأم���ل، وكانت 
واح���دة منه���ا ما قام ب���ه ن�ص���ري الچادرچي 
قب���ل اأيام حني اأعاد لوزارة الثقافة كنزا فنيا 
م���ن تراث ه���ذه الباد الت���ي ُنهب���ت، راف�صا 
ان يعت���ر هذه االأعم���ال الفنية هدية يقدمها 
للمتح���ف العراقي، فهو ي�صّر على انه:”قدم 

هذه اللوحات كواجب وطني.«
هذا ه���و وجه بغداد احلقيق���ي، وجه با�صم، 
حلو ال�صوت واملع�صر، اأكرث اجتهادا وحمبة 
الطائف���ة  ع���ن  املواطن���ة، ال حدي���ث  ل���روح 
واملذه���ب، وامنا �صجال ع���ن عراقة العراق، 
وله���ذا يظ���ل ن�ص���ري الچادرچ���ي اإمنوذج���ًا 
غريب���ًا يف عراق اليوم، فم���ن يريد عراقيًا ال 
يتحدث باملظلومي���ة اأو االإق�صاء، وال عاقة 
له بالتوازن الطائفي، عراقيًا ال يقبل الق�صمة 
على املذاهب والع�صائر، ويرف�س اال�صراك 

يف �صباق املنفعة واالنتهازية؟
�صك���رًا ن�ص���ري الچادرچي الأنك اأثب���ّت لنا اأّن 
املكان واملكانة فقط ل�صيا�صيني يتبارون يف 

حّب هذه الباد.

العراقــي نصـــير الجادرجــي

عـــــــلـــــــي حــــســــيــــن
اجلادرجي مع كاتب املقال


