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ن���ص���ي���ر ال����ج����ادرج����ي

بداية انتفاضة 1952
يف العام 1952 تو�سعت هّوة اخلالف بني البالط 
امللكي والأحزاب ال�سيا�س���ية التي طالبت منذ اأيام 
وزارتي ال�سيد )توفيق ال�سويدي( الثالثة، وال�سيد 
)ن���وري ال�سعيد( احلادية ع�سرة، ب�سرورة تعديل 
قان���ون النتخاب���ات، بجعل���ه انتخاب���ًا مبا�سرًا من 
مرحلة واحدة، و�س���ددت حملتها مطالبة بالتعديل 

بعد تاأليف وزارة ال�سيد )م�سطفى العمري(.
ومبب���ادرة م���ن ال�سيد )كام���ل الچادرچ���ي( قدمت 
الأح���زاب الوطنية مذكرات )ب���داأ العمل عليها منذ 
�سهر متوز/يوليو(، وقد ُوجهت ب�سكل مبا�سر اىل 
الو�سي على عر�ش العراق )المري عبد الله(”يف 
�سابق���ة غري ماألوفة«، رغ���م اعرتا�ش بع�سهم كونه 
مل يكن م�سوؤول يف الدولة، ويعَده القانون ُم�سانًا 
م���ن امل�سائل���ة، غ���ري اأن ال�سيد )كام���ل الچادرچي( 
اأ�س���ر على توجيه تلك املذك���رات اىل الو�سي على 
عر����ش الع���راق الأم���ري )عب���د الل���ه( موجه���ًا اإليه 
امل�سوؤولي���ة املبا�س���رة عم���ا يح�س���ل يف البل���د من 
اأو�س���اع �سيئ���ة، كان ذل���ك يف 28 ت�سري���ن الول/ 
اأكتوبر من عام 1952.وفعاًل مت تقدمي املذكرة اىل 

)الو�سي( ونالت تاأييدًا جماهرييًا كبريًا.
وح���ني تاأك���د لالأح���زاب ال�سيا�سي���ة املعار�س���ة اأن 
فك���رة تعدي���ل قان���ون النتخاب مبر�س���وم يجعلها 
عل���ى درجة واح���دة مع �سمان���ات حريته���ا بعيدة 
املنال، قررت يف 2 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1952 
مقاطعته���ا لالنتخابات اجلديدة داعية ال�سعب اىل 
العم���ل عل���ى احباطه���ا، اأدى ذلك الأم���ر اىل عر�ش 
قدمه رئي����ش الوزراء ورئي�ش الديوان امللكي على 
الو�س���ي، يق�س���ي باجتماع���ه بال�سا�س���ة وروؤ�ساء 
الح���زاب ليق���ف بنف�س���ه عل���ى الراء الت���ي وردت 
يف ه���ذه املذاكرات.عق���د هذا الجتم���اع الذي جاء 
بطل���ب من الو�س���ي )الأمري عبد الل���ه( يف البالط 
امللك���ي، يف م�ساء يوم الثال���ث من ت�سرين الثاين/

نوفمرب 1952 وكان برئا�سته، وقد ح�سره كل من 
ال�سادة:

وجمي���ل  ال�سعي���د  ون���وري  ال�سوي���دي  توفي���ق 
املدفعي وعل���ي جودت الأيوب���ي وحكمت �سليمان 
وط���ه الها�سم���ي )رئي����ش وزراء �ساب���ق ورئي����ش 
ح���زب اجلبهة ال�سعبية املتح���دة(، واأر�سد العمري 
و�سالح جرب وحممد ال�سدر من روؤ�ساء الوزارات 

ال�سابقني.
اإ�سافة اإىل كامل الچادرچي رئي�ش احلزب الوطني 
الدميقراط���ي، وحمم���د مه���دي كب���ة رئي����ش حزب 
ال�ستق���الل، واحمد خمتار باب���ان رئي�ش الديوان 
امللكي.. لك���ن الجتماع انف����ش دون اخلروج منه 

بنتيجة ايجابية.
م���ارواه لن���ا والدي ع���ن تل���ك اجلل�س���ة العا�سفة، 

قائاًل:
الح���زاب  روؤ�س���اء  اتف���ق  الجتم���اع  ب���دء  قب���ل 
الثالث���ة: )طه الها�سمي وحممد مه���دي كبة وكامل 
الچادرچ���ي(، ب���اأن تك���ون مذكرته���م ه���ي حم���ور 

النقا�ش فيه.
وق���د كان���ت بدايته ودية، ق���دم فيه���ا كل من ح�سر 
لك���ن  وات���زان،  به���دوء  الو�س���اع  ع���ن  روؤيت���ه 

ق�ساي���ا  بط���رح  ب���داأ  ال�سوي���دي(  ال�سيد)توفي���ق 
والبلدي���ة،  العام���ة  اخلدم���ات  تخ����ش  جانبي���ة 
فت�سدي���ت له مقاطعًا اإياه )والكالم لوالدي(، طالبًا 
م���ن املجتمع���ني الرتكيز عل���ى امل�سائ���ل ال�سيا�سية 
احل�سا�س���ة التي اجتمع���وا من اأجله���ا، وقد اأيدين 
الو�س���ي بذل���ك، ليعود احلدي���ث عن م���ا اجتمعوا 
لأجله.بع���د ذل���ك حت���دث ال�سي���د )ط���ه الها�سمي(، 
م�سريًا باأن ال���وزارات جميعًا مل تت�سكل اإل بتاأثري 
مبا�س���ر من البالط، وق���د خ�ش بالذك���ر )الو�سي( 
موجه���ا الته���ام له مبا�س���رة، الأمر ال���ذي اأدى اىل 
ت���اأزم الو�سع يف الجتم���اع و�ساد اللغ���ط، حينها 

خرج الأمري عبد الله من القاعة ثم عاد، وقد تكرر 
ذلك الأمر عدة مرات.

ي�سي���ف )وال���دي( قائ���اًل: اأثناءه���ا هم�س���ت ب���اإذن 
)حممد مه���دي كبة( بخ�سو����ش توقعه عن تبعات 
م���ا �سي�سفر عنه اتهام الها�سم���ي للو�سي )وما هو 
موقف���ه ان ح���دث متا����ش بينهما(، لك���ن الأخري مل 

ُيجب باأي �سيء.
عاد الو�س���ي اىل الجتماع مت�سنج���ًا فرفع �سوته 
بوجه الها�سم���ي اأمام احل�سور قائ���اًل باأن الأ�سرة 
الها�سمي���ة املالكة ق���د �سحت الكثري لأج���ل العراق 
وقد تركت ديارها يف احلجاز من اأجل �سعبه وهي 

ف���وق ال�سبه���ات.. خامت���ًا حديثه بالق���ول ب�سوت 
مرتفع وجهه للها�سمي:

اأنت تكذب!... وقد كرر ذلك عدة مرات.
اأجابه ال�سي���د )طه الها�سمي( باحل���دة ذاتها، قائاًل 

باأنني �سخ�ش �سريف ول اأكذب.
ه���م )الها�سمي( باخلروج من غرفة الجتماع، لكن 
الأمري نه���ره قائاًل: اجل�ش ل ا�سم���ح لك باخلروج 
دعن���ي اأكمل كالمي... لك���ن الچادرچي قال له اأمام 

اجلميع.. اخرج.. وفعال خرج من الجتماع.
بع���د ذلك �س���اد ال�سم���ت اجلل�سة وق���ام والدي من 
جمل�سه ليخرج، وحني و�سوله اىل الباب )وتداركًا 
حلراجة املوقف( الذي و�س���ع فيه الو�سي، �سرخ 
عليه ب�سوت ع���اٍل قائاًل: اأنت اأي�سًا اخرج.. وكاأنه 
يوح���ي لالخرين باأنه قد اأمره ولي�ش هو من خرج 

مبلء ارادته يف احتجاج منه على هذا ال�سلوك.
حلظته���ا عاد والدي ووقف اأم���ام )الو�سي(، الذي 
كان لي���زال يتخذ و�سع اجللو����ش، وهم ب�سدارته 
الت���ي كان مي�سكه���ا بي���ده اليمن���ى، حُم���ركًا اإياها، 

وقال:
لي����ش اأنت م���ن تاأم���رين، فاأنا ال���ذي خرجت مبلء 

ارادتي.. وخرج!.
انف�ش الجتماع عل���ى هذا الو�سع املت�سنج، وبعد 
ذلك ج���رى اجتماع طارىء مبن���زل ال�سيد )ح�سني 
جمي���ل( اأحد قادة احل���زب الوطن���ي الدميقراطي، 
ومن هناك ات�سل بي والدي يف املنزل، واأو�ساين 
بع���دم احلدي���ث لكل م���ن ي�س���األ عنه باأن���ه يف ذلك 

الجتماع لكي ليتم الك�سف عن مكان وجوده.
بع���د ف���رتة ات�س���ل بن���ا هاتفي���ا ال�سي���د )م�سطفى 
العم���ري( رئي����ش الوزراء طالبًا من���ي التحدث مع 
وال���دي لكن���ي اعت���ذرت ل���ه قائ���اًل ب���اأن الوالد غري 

موجود يف املنزل واأجهل مكانه حاليًا.
ات�سلت بوالدي لأبلغه بهذا الت�سال فرد َعلّي باأنه 
�سيعود اىل املنزل م�سرعًا، مو�سيًا اإياي باإ�ستقبال 
العم���ري يف ح���ال جميئ���ه اىل املنزل قبل���ه، وفعال 

دخل الثنان اىل منزلنا �سوية.
يف تل���ك اجلل�س���ة حتدث وال���دي م���ع العمري عن 
العم���ري  فع���رب  الع���راق،  يف  الو�س���ع  خط���ورة 
ع���ن خماوف���ه م���ن ح�س���ول )فره���ود( ق���د ي�سم���ل 
اجلمي���ع، وحينئذ لن يفرق املهاجمون )منزيل عن 

منزلك!!(.
اأجابه والدي مازحًا وقال: اأ�سكرك كثريًا على هذه 
املالحظة كونك ذكرتني باأن اأكتب على باب منزيل 
)كامل الچادرچي( ليفرق املهاجمون بني منزيل و 

منزلك!.
يف ختام اجلل�سة ن�سح والدي العمري بال�ستقالة 

لأن الو�سع متاأزم وقد يفوق املتوقع.
ق���دم م�سطف���ى العم���ري ا�ستقالته بع���د يومني من 
املظاهرة الوىل التي ج���رت يوم اخلمي�ش، فرتك 
من�سب���ه )ي���وم ال�سب���ت املواف���ق 1952/11/21 
ح�سبم���ا اأتذكر( بعد حادثة اإطالق الر�سا�ش احلي 

على املتظاهرين يف منطقة الف�سل.

محاكمة والدي وحبسه
 بع���د اأي���ام قالئل م���ن الف���راج عن���ي كان العدوان 
الثالثي على م�سر قد انتهى ومتت ت�سوية امل�ساألة 

دوليًا، و�سل الوالد اىل املنزل قادمًا من م�سر التي 
�سهد اأحداثها بالتف�سيل لأنه كان يف قلب احلدث. 
كان ق���د روى لن���ا ما ج���رى من اأح���داث وتفا�سيل 
لقائ���ه بالقي���ادة امل�سري���ة وعل���ى راأ�سه���ا الرئي�ش 
)جم���ال عب���د النا�س���ر( وزيارت���ه قب���ل الع���دوان 
باأي���ام قالئ���ل اىل قن���اة ال�سوي�ش ونقله���م من قبل 
امل�سري���ني اىل مقر اإقامة اآم���ن، خوفًا على حياتهم 
م���ن ا�ستهداف طائرات احللف الثالثي.بعد يومني 
من و�سول���ه �سدر اأمر القاء القب����ش عليه بتاريخ 
1956/11/29، حي���ث و�سل���ت اىل منزلن���ا بع���د 
منت�س���ف الليل. قوة من ال�سرط���ة. قمت مبرافقته 
وه���م يقتادونه، فقاموا باإيداع���ه يف )مركز �سرطة 

ج�سر اخلر( )بالقرب من �ساحة الن�سور حاليًا(.
يف اأثن���اء دخ���ويل اىل املرك���ز، طلب من���ي والدي 
جل���ب جه���از )الراديو( ل���ه مع بع����ش احلاجيات، 
فع���دت اىل البي���ت لتلبي���ة طلبه، وبع���د ذلك و�سل 
اىل املرك���ز ال�سي���د )فائ���ق ال�سامرائ���ي( )القيادي 
يف ح���زب ال�ستق���الل( مقتادًا م���ن ال�سرطة، فطلب 
من���ي اأن اجلب له من منزل���ه الواقع يف �سارع طه، 
عباءة لتقيه من الربد.كان الوقت حينها ي�سري اىل 
الواح���دة بع���د منت�س���ف الليل، فذهب���ت ب�سيارتي 
اىل من���زل ال�سامرائ���ي وطلبت م���ن ذويه تزويدي 
باأغرا�سه، وبعد ان اعطوين اياها عدت اىل املركز 

و�سلمته ماطلب.
و�سل���ت اىل املرك���ز م���رة اأخرى حام���ال الأغرا�ش 
لأ�س���ادف جم���يء ال�سرط���ة مقتادي���ن القيادي يف 
ح���زب ال�ستقالل ال�سيد )�سدي���ق �سن�سل( الذي ما 
اأن �ساه���دين حت���ى طلب مني الذه���اب اىل منزلهم 
بالعظمية جللب اأغرا�ش ل���ه اىل املعتقل، فذهبت 

مرة اأخرى على الفور تلبية لطلبه.
ثم عدت اىل املركز لت�سليم اأغرا�ش ال�سيد )�سديق 
�سن�س���ل(، ف�ساه���دت رئي����ش غرف���ة جت���ارة بغداد 
ال�سخ�سي���ة املعروف���ة ال�سي���د )جعف���ر ال�سبيب���ي( 
مقبو�سًا عليه ب�سبب م�ساهمته باإ�سراب الأ�سواق 

ردًا على العدوان الثالثي على م�سر.
وعل���ى ذلك احلال ا�ستمر ذهاب���ي واإيابي من واىل 

مركز ال�سرطة حتى فجر ذلك اليوم.
كنت من خالل زيارات الأهل وال�سدقاء امل�ستمرة 
يل اأتاب���ع اأخبار الوالد وظ���روف اعتقاله، وعلمت 
باأن���ه ورفاقه ق���د مت نقلهم من مرك���ز �سرطة اخلر، 
اىل مدار����ش ال�سرط���ة يف الباب ال�سرق���ي )وزارة 
ال�سناع���ة احلالي���ة( متهي���دًا ملحاكمته���م. كان ق���د 
ت�س���رب اخل���رب اىل الع���الم العربي حينه���ا، وكَنا 
ن�ستم���ع من خالل الذاع���ات العربي���ة، وبالأخ�ش 
)�س���وت الع���رب(، ن���داءات تطال���ب بالأع���الن عن 
ا�س���راب عام، يع���م كل ال���دول العربي���ة احتجاجًا 
على حماكمة ال�سخ�سي���ة الوطنية العراقية )كامل 

الچادرچي( ورفاقه.
بعد اأن متت حماكمته���م من قبل احلاكم الع�سكري 
ال���ذي حاكمني نف�س���ه، ليحكم علي���ه باحلب�ش ملدة 
ثالث �سنوات، بتهمة اإر�ساله برقية احتجاجية من 
م�سر يتهم فيها احلكومة العراقية بت�سدير النفط 
اىل ا�سرائيل، وكانت موقعة من كبار ال�سخ�سيات 
الوطنية العربية )اأع�ساء جلنة الت�سال ال�سعبي( 

وهم:
�سوري���ا  وزراء  الدواليبي”رئي����ش  مع���روف 
ال�ساب���ق«، واأك���رم احل���وراين، و�س���الح البيطار، 
واملحام���ي الردين �سفي���ق ر�سيدات”الأمني العام 
لحت���اد املحام���ني الع���رب«، وال�سي���د حمم���د فوؤاد 
ج���الل نائ���ب رئي����ش املجل����ش النياب���ي امل�سري، 
والنائب الردين عبد الله الرمياوي”الذي اأ�سبح 
فيما بعد وزي���رًا خلارجية ب���الده«، وال�سيد حميد 

فرجنية”مر�سح رئا�سة اجلمهورية اللبنانية«.
م���ن غرفتنا يف معتق���ل ال�سعدي���ة، ا�ستمعت م�ساًء 
اىل ق���رار احلك���م ع���رب الرادي���و م���ن خ���الل اذاعة 
)�س���وت الع���رب( امل�سري���ة و�س���ادف ذل���ك اليوم 
جميع���ا،  ا�ستهجانن���ا  واأث���ار   ،)1956/12/19(
وقد تابعن���ا موقف العالم العرب���ي عرب الذاعات 

العربية التي اأبدت ا�ستنكارها لهذا احلكم.
مت ايداع والدي يف �سجن بغداد املركزي يف الباب 
املعظ���م )�سجن املوق���ف(”وزارة ال�سح���ة حاليًا«، 

وكان فيه جن���اح خا�ش للمعتقلني ال�سيوعيني، مع 
جناح اآخر للمتهمني بجنح اأخرى، وقد كان مكونًا 
م���ن �ست غرف، اأفرغت جميعه���ا ليقيم فيها والدي 
لوحده )لأجل عزله عن امل�ساجني الخرين(، ثم مت 
ترتيبها من قبله م���ع تخ�سي�ش اأحد امل�ساجني من 

قبل مدير ال�سجن مل�ساعدته.

تهنئة بسالمة عبد الكريم قاسم
يف اأوائ���ل �سه���ر ت�سري���ن الأول/ اكتوب���ر من عام 
1959 تعر����ش الزعي���م عب���د الك���رمي قا�س���م اىل 
حماول���ة اغتيال نفذتها عنا�س���ر بعثية اأثناء مرور 
�سيارت���ه يف منطقة راأ�ش القرية يف �سارع الر�سيد 
كان ق���د جنا منه���ا رغ���م ا�سابته بع���دة ر�سا�سات 

اخرتقت ج�سده.
كن���ت حينه���ا يف زي���ارة للمحام���ي )عب���د الرحمن 
ال�سف���ار( يف مكتبه الواقع يف �سارع املتنبي. كان 
اأثن���اء اإجرائ���ه لإت�سال هاتفي مع اأح���د معارفه قد 
بدا الرتباك على �س���وت )املُت�سل( واأبلغ ال�سفار 
باأنه ي�ستم���ع لأ�سوات ر�سا�ش تدوي بالقرب منه 
يف �س���ارع الر�سيد، واأغل���ق الهاتف دون اأن يعطي 

اأية تفا�سيل.
بعده���ا بدقائق و�سلنا خرب م���ا تعر�ش له الزعيم، 
فخرج���ت م���ن مكت���ب ال�سف���ار متوجه���ًا اإىل مكان 
احلادث، ل�ساهد العربات الع�سكرية حتيط مبكان 
احلادث. فوج���دت زجاج ال�سي���ارة حمطما وبقايا 
الر�سا����ش متناثرة م���ن كل جانب.. وحينئذ خرج 
النا����ش بتظاه���رات �ساخب���ة عمت امل���كان هاتفني 

بحياة الزعيم �ساجبني املحاولة ومن قام بها.
قّدرت حينها باأن عنا�سر حزب البعث هم من قاموا 
بتل���ك العملي���ة.. وح���ال و�س���ويل للمن���زل �ساألني 
والدي عم���ا اذا كان ما ُي�ساع عن ا�ستهداف الزعيم 
حقيقة، فاأكدت له الأمر ومل اأكد اأروي له ما �ساهدت 
حتى اأعلنت اإذاعة بغ���داد خرب العملية، معلنة باأن 

الزعيم يرقد”الن”يف امل�ست�سفى ب�سحة جيدة.
جل�س���ت مع والدي ن�ستمع عرب املذياع اىل برقيات 
الته���اين ب�سالمة الزعي���م، وهي تعرب ع���ن التاأييد 

وال���ولء ل���ه، وق���د كانت جله���ا قادم���ة م���ن )اأفراد 
اجلي�ش( من القادة.

قطع���ت حلظ���ات �سم���ت ال�ستم���اع الت���ي �س���ادت 
الغرفة، لأقرتح على والدي اأن يقوم باإر�سال برقية 

تهنئة ب�سالمة الزعيم.
فوج���ىء مب���ا �سم���ع من���ي، وبع���د حلظ���ات �سمت 
وتاأم���ل طلب من���ي الرتيث.. لكنن���ي اأ�سررت على 
مقرتحي، قائاًل له باأنه اأمر �سيكون ذا وقع معنوي 

كبري لو ح�سل.
رد علي قائاًل: �ساأر�سلها..... لكن يوم غد!.

قلت له:
وقعها �سيكون اأ�سد ل���و اأر�سلتها الن.. اأما غدًا فال 

داٍع لها، مبديًا اإ�سراري على تنفيذه للفكرة. 
بن���ربة هادئ���ة طل���ب من���ي اخل���روج م���ن الغرفة، 
)مل يك���ن طردًا بق���در ماكان اإب���داًء لإنزعاجه جتاه 

اإحلاحي على اأمر ليرغب بتنفيذه(.
مل يك���ن ق���د م�سى وق���ت طويل عل���ى خروجي من 

الغرفة حتى ناداين للمجيء اليه مرة اأخرى..
ناولن���ي برقية كان قد كتبه���ا بخط يده، طالبًا مني 

اإبداء راأيي بفحواها..
قراأته���ا �سريع���ًا فعربت له ع���ن اإعجابي مبحتواها 

يف هذا الوقت احلرج، فقال يل.. �ساأر�سلها غدًا.
قلت له: لفائدة من اإر�سالها بالغد!.

فقال: كيف اإذا نر�سلها يف هذا الوقت املتاأزم؟.
اأجبته قائاًل: من خاليل!.

ع���رّب عن ده�سته مب���ا �سمع مني، فقال ب���اأن )الدنيا 
مقلوب���ة راأ�س���ا على عق���ب الن( وتري���د اأن تخرج 
لإر�س���ال الربقية.. اأعرف اإنك )جمنون(، لكن لي�ش 

اىل هذا احلد.. ويف هذا الوقت بالتحديد!.
�سع���رت حينه���ا ب���اأن الوق���ت ي�سي���ع يف النقا����ش 
بالإذاع���ة  الت�س���ال  علي���ه  فاقرتح���ت  واملداول���ة، 
وق���راءة الربقية عليهم.. فوافق على العر�ش، لكن 

)على م�س�ش(!.
حاول���ت مرارًا الت�سال بالذاعة لكن دون جدوى، 
حي���ث كان هاتفه���م م�سغ���وًل على ال���دوام.. وكان 
يجل����ش قبالت���ي يراق���ب م���ا اأفع���ل دون اأن يق���ول 

�سيئًا.
مل اأك���ف عن حماولتي، فقد كنت اأعرف رقم هاتف 
)بدال���ة الغ���رب(، وعن���د ات�س���ايل به���م قدم���ت لهم 
نف�س���ي باأنن���ي )كام���ل الچادرچي( ما اأث���ار ده�سة 
وال���دي حيث ب���دت على مالحمه عالم���ات الذهول 

والنزعاج على هذه”الوقاحة”مني!.
اأب���دى موظ���ف البدال���ة ترحيب���ًا كب���ريًا مبتحدث���ه 
)كام���ل الچادرچ���ي(، واأبلغني باأنه���م قطعوا كافة 
الت�س���الت بالذاعة وخ�س�سوه���ا للجي�ش فقط، 
لكن���ه �سيقط���ع جمي���ع املكاملات ويو�س���ل )مكاملتي 

لالذاعة(..
بع���د حلظ���ات انتظ���ار او�سلن���ي بالذاع���ة حي���ث 

قدم���ت نف�س���ي ملن حت���دث مع���ي على اأنن���ي )كامل 
الچادرچي(. 

بعد اإبدائ���ه لعظيم الرتحيب ق���ال: �ساأعطيك مدير 
الذاعة لتتحدث مع���ه. ومل مت�سي من الوقت عدة 
ث���واٍن حتى حتدث معي �سخ�ش ب�سوت بدت عليه 
احلما�سة قدم نف�سه باأن���ه )ذنون اأيوب(، فاأخربته 
باأنن���ي )ن�س���ري الچادرچي(، وبعد تب���ادل التحايا 

بيننا ناولت �سماعة الهاتف للوالد للتحدث معه.
بع���د ترحيب �سدي���د به، ق���راأ الوال���د الربقية ملدير 
الذاعة، ومل مت�ِش دقائق عل���ى اإنهاء املكاملة حتى 
اأعلن���ت الذاعة با�سرتعائها لنتباه امل�ستمعني باأن 
برقية هامة �ستذاع بعد قليل.. وبعد دقيقتني اأعيد 

العالن من جديد.
بع���د ذلك اذيع���ت الربقية التي عنونه���ا املذيع )من 
كام���ل الچادرچ���ي اىل الزعيم عبد الك���رمي قا�سم( 

ومت تكرارها لأكرث من مرتني.

في المستشفى
عند رقود الزعيم عبد الكرمي قا�سم يف امل�ست�سفى، 
كانت الوفود تت���واىل عليه، وبعد م�سي ما يقارب 
الع�س���رة اأي���ام على ا�سابت���ه اقرتحت عل���ى الوالد 

زيارته يف امل�ست�سفى.
ب���دا غري متحم�ش لهذا الأم���ر، ومل األح عليه للقيام 

بتلك اخلطوة مثلما فعلت مبو�سوع الربقية.
اأخ���ربين ع���ن اعتزام���ه  الت���ايل  الي���وم  لكن���ه يف 

الزيارة.
ذهب���ت برفقت���ه اىل م�ست�سف���ى )دار ال�س���الم( يف 
�ساح���ة الندل�ش التي كان يرق���د فيها الزعيم، ويف 
الطابق الثاين �ساهدنا عددًا من الوزراء جمتمعني 
ينتظ���رون اللقاء به. كان من بينهم ال�سادة: )وزير 
الدولة ف���وؤاد ع���ارف وم�سطفى عل���ي وزير العدل 
والدكتور حممد ال�س���واف وزير ال�سحة( وبع�ش 

قادة اجلي�ش.
ومل تكن دقيقة قد م�ست على جلو�سنا معهم، حتى 
خرج الين���ا مرافقه طالبا ِمنا الدخول عليه لوحدنا 

يف غرفته دونًا عن البقية.
ح���ال دخولن���ا راأين���اه راق���دا بالفرا����ش، فبادرناه 
بعب���ارات التهنئ���ة ب�سالمته وجنات���ه من احلادث، 

فوجه كالمه اىل والدي قائاًل:
هل �ساهدت يا ا�ستاذ كامل كيف اعتدوا على ال�سعب 
العراقي والدميقراطية يف البلد، باعتدائهم َعَلّي.. 
ثم ا�سرت�سل بكالم���ه عن تفا�سيل املحاولة وكيفية 

جناته منها.
ع���رّب له والدي عن متنيات���ه بال�سالمة وعودته اىل 

ممار�سة مهامه من جديد.. 

عن كتاب )مذكرات ن�صري اجلادرجي،
 املدى 2017(

مواق��ف  الجادرج��ي...  كام��ل 
وذكريات
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خ������ي������ري ال����ع����م����ري

وه���ذه حماول���ة لدرا�س���ة اجلادرج���ي يف ف���رتة 
الثالثين���ات اعتم���دت فيه���ا على مراج���ع خمتلفة 
منها مذكرات كتبها كام���ل اجلادرجي لعلها تلقي 

بع�ش ال�سوء على الدور الذي لعبه. 
ع���اد كام���ل اجلادرجي اىل بغ���داد يف اواخر عام 
1921 بع���د ان ام�سى قرابة �سن���ة يف ا�ستانبول 
مع والده ال�سيد رفعة اجلادرجي ابعدته �سلطات 
الحت���الل الربيطاني���ة م���ع قريبه ف���وؤاد الدفرتي 
بتهم���ة التحري����ش عل���ى الث���ورة العراقي���ة التي 
قام���ت يف 30 حزي���ران 1920 وق���د قامت خالل 
فرتة ابعادهما تطورات عامة يف العراق ابرزها 
تتوي���ج المري في�سل مل���كًا على الع���راق يف 23 
اآب 1921 وتالي���ف وزارة برئا�س���ة عبد الرحمن 
النقي���ب وا�س���دار قان���ون بالعف���و الع���ام ي�سمح 

مبوجبه للمبعدين بالعودة اىل بالدهم. 
فع���اد رفع���ة اجلادرجي وف���وؤاد الدف���رتي بعد ان 
ابرقا �سوية اىل المري في�سل يباركان له تتويجه 
وع���اد مبعيتهما كامل اجلادرجي اىل بغداد وهو 
يعتق���د – كما كتب يف مذكرات���ه – ان المري عبد 
الل���ه اوىل بعر����ش الع���راق من اخي���ه في�سل لأن 
البيع���ة كان���ت له ولي�س���ت لخيه والبيع���ة ملزمة 
لي�س���وغ الرجوع عنها وهو تفكري يعرب عن اآراء 

بع�ش الو�ساط ال�سيا�سية يف العراق. 
وبع���د و�سول���ه اىل بغ���داد بف���رتة ق�س���رية عني 
موظف���ًا يف مت�سرفية ل���واء بغداد الت���ي يراأ�سها 
عديل���ه ناج���ي �سوك���ة بوظيف���ة عنوانه���ا )مدي���ر 
التحري���ر(، بق���ي يواظ���ب فيها حتى ع���ام 1924 
حي���ث نق���ل فج���اأة اىل احلل���ة بحج���ة ان انظم���ة 

اخلدم���ة لت�سمح ببقائه يف دائرة يت�سل مديرها 
با�سباب القرابة معه وقد رف�ش اجلادرجي تنفيذ 
الم���ر وا�ستق���ال معت���ذرا بانه تلمي���ذ يف مدر�سة 

احلقوق. 
وبع���د ف���رتة اخت���اره يا�س���ني الها�سم���ي وزي���ر 
املالي���ة �سكرت���ريًا خا�سا ل���ه اكرام���ًا لوالده رفعة 
اجلادرج���ي وتقدي���را لخي���ه روؤوف اجلادرجي 

وزير العدلية. 
وق���د توط���دت ال�سل���ة بينهم���ا يف ه���ذه الف���رتة 
فكان يا�سني الها�سم���ي وزير املالية وزعيم حزب 
ال�سعب الذي يت���وىل دور املعار�سة يف الربملان، 
يح���اول ان يجمع حوله ال�سب���اب املتعلم لتكوين 
نواة معار�س���ة برملانية، ف�سجع كامل اجلادرجي 
يف تلك الفرتة على ان ير�سح نف�سه ملنقة انتخابية 

يف لواء الدليم �سفرت بوفاة �ساحبها. 
و�سارع الها�سم���ي اىل ا�ستاذ ه���ذا الرت�سيح بعد 
ان اقن���ع زميل���ه وزي���ر الداخلي���ة )ر�سي���د ع���ايل 
الكي���الين( الذي كان م���رتددًا، ف�سافر بنف�سه اىل 
املنطقة النتخابية ي���وم النتخاب زيادة يف ذلك 

ال�ستاذ. 
ومل ي�سل���م انتخ���اب كام���ل اجلادرج���ي ال���ذي مت 
يف 28 ت�سري���ن الثاين 1927 م���ن نقمة البع�ش، 
فانربى ابراهيم �سالح �سكر يف جريدة )الزمان( 
يهاجم���ه ويت�س���اءل عن ه���ذا الفتى ال���ذي اقتحم 
ا�س���وار الربمل���ان عل���ى اكت���اف يا�س���ني الها�سمي 
واخ���ذ مقعده ب���ني ال�سيوخ والكه���ول ع�سوا يف 
ح���زب ال�سعب ال���ذي ميث���ل دور املعار�س���ة امام 

حزب التقدم! 

على ان حياة اجلادرجي الربملانية كانت ق�سرية، 
اذ مل مي���ر على انتخابه ع�س���وًا يف الربملان �سهر 
ون�سف، حتى ح���ل الربملان املذكور وخرج كامل 
اجلادرج���ي م���ن حزب ال�سع���ب بع���د ان فقد هذه 

ال�سفة. 
ولك���ن م���ع ذل���ك مل تنقط���ع �سل���ة اجلادرجي مع 
الها�سم���ي فقد بقي���ت على ما كان���ت عليه من قوة 
ومتان���ة، حت���ى اذا الف يا�س���ني الها�سمي يف عام 
1930 حزب���ًا �سعبيًا با�سم )ح���زب الخاء( ا�سرع 

كامل اجلادرجي ين�سم اليه. 
و�سرع���ان ما اخت���اره يا�س���ني الها�سم���ي من بني 
ال�سب���اب ع�س���وًا يف اللجنة العلي���ا للحزب التي 
ن�س���م عددًا م���ن القطاب وال�سي���وخ امثال ر�سيد 
ع���ايل الكي���الين وحكم���ة �سليمان وعل���ي جودة، 

وحممد ر�سا ال�سبيبي. 
وقد اثار هذا الختيار لدى اقرانه �سعورًا ل يخلو 

من احلد ومل يخف بع�سهم تربمه من ذلك. 
وقد حاول كامل اجلادرجي ان يربز ن�ساطا يدلل 
به على جدارته له���ذا الختيار، فتوىل م�سوؤولية 
جري���دة )الخ���اء الوطن���ي( الت���ي كان ي�سدره���ا 
احل���زب دفاعا ع���ن ارائ���ه وتعبريا ع���ن مواقفه، 
ف���ربز ا�س���م كام���ل اجلادرجي يف جري���دة الخاء 
يف العدد التا�سع ع�سر ال�سادر يف 23 اآب 1931 

بو�سفه املدير امل�سوؤول لها. 
وق���د متي���زت ه���ذه الف���رتة م���ن حي���اة اجلريدة 
بعن���ف احلمالت ال�سحفي���ة التي �سنته���ا جريدة 
الخ���اء عل���ى وزارة ن���وري ال�سعي���د الوىل بعد 
ان �سدقت املعاهدة واجرت النتخابات النيابية 

جلم���ع جمل����ش يربمه���ا، فهاجم���ت �سيا�ستها يف 
خمتل���ف النواح���ي، وك�سف���ت عما تنط���وي عليه 
تل���ك ال�سيا�سة من ا�سرار بالغة بامل�سلحة العامة 
وتفريط بحقوق البالد وانتهاك للحريات العامة 
وخ���رق لبن���ود الد�ست���ور وا�ستخف���اف بال���راأي 

العام. 
وق���د بلغ من عن���ف تلك احلمالت انه���ا مل تقت�سر 
على �سخ�ش نوري ال�سعيد وحكومته، بل امتدت 
اىل املل���ك في�س���ل نف�سه، فكتب كام���ل اجلادرجي 
مق���ال   1931 اآب   28 يف  ال�سري���ح  بتوقيع���ه 
بعنوان )معن���ى ال�سيادة يف ع�سر الدميقراطية( 
ا�ستعر�ش فيه تطور النظام امللكي عرب الع�سور 
التاريخية منذ ان كانت امللكية متار�ش ا�ستبدادها 
با�س���م نظري���ة احلق الله���ي حتى ا�سط���رت بعد 
قيام الث���ورات الدامية والنقالب���ات العنيفة اىل 
التنازل عن تلك المتي���ازات والعرتاف بحقوق 
ال�سع���ب بحي���ث ا�سبح���ت امللكي���ة جم���رد رم���ز 
ل�سي���ادة الم���ة. ون�سر اجلادرجي ه���ذا املقال يف 
وقت كان ال�س���راع ال�سيا�سي بني املعار�سة ومن 
ورائها ال�سع���ب ممثال بحزب )الخ���اء الوطني( 
وحكوم���ة ن���وري ال�سعي���د وم���ن ورائه���ا )حزب 
العه���د( ق���د بل���غ ا�سده م���ن العنف، بحي���ث قامت 
ال�سلطات احلكومية باجراءات عنيفة قمعت فيها 
املظاه���رات بالق���وة وعطل���ت فيه���ا جمموعة من 
ال�سح���ف التي تنطق بل�س���ان املعار�سة و�ساقت 
بع�ش كتابه���ا اىل املحاكم بته���م �ستى، واغلقت 
اب���واب النقاب���ات العمالية الت���ي حاولت القيام 
با�س���راب ع���ام احتجاج���ًا عل���ى زي���ادة ر�سوم 

البلدية. 
الخ���اء  )ح���زب  املتاأخي���ان  احلزب���ان  وق���دم 
وح���زب الوطن���ي( احتجاج���ًا اىل نائ���ب امللك 
عل���ى �سيا�سة ن���وري ال�سعي���د كمحاولة لقالة 

ال���وزارة، وملا جتاهله���ا امللك في�س���ل بعد عودته 
اىل بغ���داد وف�سل���ت تل���ك املحاول���ة يف حتقي���ق 
الغر�ش املق�سود منها، و�سدر املقال املذكور وقد 
ت�سم���ن ا�س���ارات اىل ان )امللك يج���ب ان يحتفظ 
بحي���اده التام جتاه الحزاب والكت���ل ال�سيا�سية 
ويج���ب ان يراق���ب تطبيق القوان���ني بنظر حكيم 
وبامعان قام، ويج���ب ان يقر باحلق وينت�سر له 
دون �س���واه( وانه )اذا كان امللي���ك بهذه ال�سفات 
ال�سامية فهو بال �سك ي�سبح احلكم العدل حتتكم 
الي���ه الح���زاب والكت���ل ال�سيا�سي���ة واىل الق���ول 
بانن���ا نحن بدورن���ا هذا كامة متم�سك���ة بحقوقها 
الد�ستوري���ة ا�سد التم�س���ك نريد ان يكون العر�ش 
العراقي �سرف المة و�س���ورًا يحمي حقوقها من 

العتداء«. 
كان وا�سحا ان املق�سود من وراء تلك ال�سارات، 
غم���ز قن���اة املل���ك في�س���ل واتهام���ه بالتخل���ي عن 
املعار�س���ة  ب���ني  النا�س���ب  ال�س���راع  يف  احلي���اد 
ون���وري ال�سعي���د. وقد غ�سب في�س���ل الول لهذا 
املق���ال ا�سد الغ�سب واعرب ع���ن ذلك اىل حممود 
�سبحي الدف���رتي – ابن خالة كام���ل اجلادرجي 
– عندما زاره يف تلك الفرتة و�سكا اليه من هذا 

ال�ساب العنود. 
ولبد م���ن ال�سارة اىل ان كام���ل اجلادرجي كان 
يف هذه الف���رتة ي�ستعني بال�سي���خ باقر ال�سبيبي 
ورفائي���ل بط���ي يف تقومي م���ا يكتبه م���ن مقالت 
وت�سحي���ح م���ا ق���د يق���ع فيها م���ن اخط���اء لغوية 
ونحوي���ة هذا م���ع العلم ان���ه كان يتلق���ى درو�سا 
خ�سو�سي���ة عل���ى يد )من���ري القا�س���ي( يف اللغة 
والنح���و مكنت���ه اىل ح���د غ���ري قلي���ل م���ن كتاب���ة 
املق���الت بلغة مقبول���ة وحترير بع����ش الر�سائل 

با�سلوب ل با�ش به. 
م�سوؤولي���ة  ب�سجاع���ة  اجلادرج���ي  حتم���ل  وق���د 
احلمالت ال�سحفية العنيفة التي قامت بها جرائد 
حزب الخاء �س���د وزارة ن���وري ال�سعيد الوىل 
الت���ي رفع���ت عليه يف تل���ك الفرتة ث���الث دعاوى 
جزائي���ة احالت���ه ب�سببه���ا اىل املحاك���م بو�سف���ه 

املدير امل�سوؤول. 

وكانت الدعوى الوىل 
ب�سب���ب ن�سره ق�سي���دة �سعري���ة يف 11 اأيلول – 
1921 بعنوان )جر�ش النه�سة( ت�سمنت �سعورًا 
معادي���ا للحكومة، وكانت الدع���وة الثانية ب�سبب 
مقال �سديد اللهجة ن�سر يف 14 ايلول 1931 ردا 
على جري���دة الع���راق التي تعر�س���ت اىل ال�سيخ 
باق���ر ال�سبيبي احد اع�س���اء اللجنة العليا حلزب 
الخ���اء وتهكم���ت ب���ه، وكان���ت الدع���وى الثالثة 
ب�سبب انت�سار جريدة الخاء لنقابات العمال يف 
ال�س���راب العام الذي قامت ب���ه يف متوز 1921 
احتجاجا عل���ى زيادة ر�سوم البلدي���ة ومبادرتها 
اىل ا�سن���اد ال�سراب ون�سر بيانات نقابات العام 

يف الدعوة له والرد على خ�سومه. 
وكان موق���ف كامل اجلادرجي يف تلك املحاكمات 
ينط���وي عل���ى ج���راة و�سالب���ة، وقد زادت���ه تلك 
املحاكم���ات اميان���ا بجماه���ري ال�سع���ب وعت���دادًا 
بنف�سه وفتح���ت بينه وبني الفئات احلاكمة ثغرة 

اخذت تت�سع يومًا بعد يوم. 
وق���د رك���ز اجلادرج���ي يف دفاع���ه ام���ام الق�س���اء 
على املفاهي���م الدميقراطية وحق���وق ال�سعب يف 
التعب���ري عن ارائه واختي���ار احلكومة التي تعرب 
عن ارادته عن طريق املعار�سة، ول ريب ان هذه 
الفكار كانت تعك�ش بداية تاثر كامل اجلادرجي 
مبا يكتبه الكتاب التقدميون العرب امثال �سالمة 
مو�س���ى وا�سماعي���ل مظه���ر ويو�س���ف يزب���ك عن 

مفاهيم الدميقراطية والتطور وغريها. 
ول ريب ان هذا التاأثر بدا غام�سا قلقا بادئ المر 
ثم تبلور مع اليام، وكان جلريدة )الهايل( التي 
�سدرت فيما بعد دور مهم يف بلورة هذه املفاهيم 

يف ذهن اجلادرجي. 
لذلك كان من الطبيعي ان ي�سيق اجلادرجي ذرعا 
بال�ساليب امللتوية الت���ي كان ميار�سها الها�سمي 
رئي����ش حزب الخاء يف انته���اج �سيا�سة غام�سة 
تقوم عل���ى ا�سا�ش م���ن املن���اورة وامل�ساومة بني 
مراك���ز الق���وى وم�سال���ح البلد وتظه���ر ب�سورة 

خمتلفة وفق مقت�سيات احلال. 
وق���د ع���رب كام���ل اجلادرج���ي ع���ن تربم���ه به���ذه 

عندما  ال�ساليب 
بوغ���ت احل���زب بتعي���ني اح���د اقطابه وهو 

ر�سيد ع���ايل الكي���الين رئي�س���ا للدي���وان امللكي، 
فا�س���رع يعار����ش ذلك يف كتاب رفع���ه اىل يا�سني 
الها�سم���ي يف 22 ت�سرين الث���اين – ن�ش على ما 

يلي: 
»ح�سرة �ساحب الفخام���ة يا�سني با�سا الها�سمي 

املحرتم 
- معتمد حزب الخاء الوطني – 

ا�سري اىل ق���رار اللجنة العليا للحزب ال�سادر يف 
21 ت�سرين الثاين – 1931 فيما يتعلق مبن�سب 
)رئي�ش الديوان امللك���ي( او )ال�سكرتري اخلا�ش 
ب�ساح���ب اجلاللة( وعالقة احلزب بهذا املن�سب، 
اخال���ف  راأي الكرثي���ة اين  م���ع احرتام���ي اىل 

القرار املذكور لال�سباب التية: 
1- لن ه���ذا العمل مما اع���ده نوعا من ال�سرتاك 

يف امل�سوؤولية قبل حتقيق مبادئ احلزب. 
2- لنن���ا بهذا العمل �سن�سدم ال���راأي العام وهو 

يف حالة التكوين وت�سلب �سيئًا من ثقته بنا. 
3- لن الفائ���دة املت�س���ورة اىل احل���زب م���ن هذا 
العمل ل تقابل ح�سب اعتقادي ال�سرار املعنوية 
التي �س���وف يتكبدها احلزب نظرًا مل���ا بينته اآنفًا 
ونظرًا مل���ا افدته �سفهيًا امام اللجن���ة العليا اثناء 

املذاكرة وبهذه الفر�سة اقدم وافر الحرتام. 
املخل�ش 

كامل اجلادرجي

ومع ان اجلادرجي مل يقطع �سلته بحزب الخاء 
بع���د ه���ذا التقري���ر ال ان���ه اكتف���ى بالتخل���ي عن 
ع�سوي���ة اللجن���ة العلي���ا، وذلك بكت���اب رفعه يف 
25 ت�سري���ن اول 1932 اىل يا�سني الها�سمي جاء 

فيه: 
)اين م�سط���ر اىل ان اق�سي اك���رث اوقاتي خارج 
العا�سم���ة خالل ه���ذا الف�سل م���ن ال�سنة، وا�سف 
كث���ريا من اين ل امتكن م���ن اداء واجب ع�سوية 
اللجن���ة العلي���ا التي انتخب���ت له���ا، وعليه ارجو 

قب���ول ا�ستقالت���ي م���ن ع�سوي���ة اللجن���ة 
املحرتم���ة، مع قب���ول احرتامي لفخامتكم 
ولكاف���ة اع�س���اء اللجنة الك���رام و�سكري 
اجلزي���ل لثق���ة الخ���وان اع�س���اء املوؤمتر 

املحرتمني.
املخل�ش لكم 

كامل اجلادرجي 

وبق���ي كام���ل اجلادرج���ي ع�س���وًا عاديا يف 
احل���زب، وجم���د ن�ساط���ه بع���د ان�سحابه من 
حتري���ر جري���دة الخ���اء يف حزي���ران 1932 
وظل يرقب عن كثب جري���دة الهايل ويتابع 
مقالته���ا باهتمام فيجد فيها تفك���ريًا �سيا�سيا 
جدي���دًا ي�سب���ع القل���ق ال���ذي ي�سعر ب���ه وي�سد 

الفراغ الذي يح�ش به. 
كان  الت���ي  الفر�س���ة  �سنح���ت  م���ا  و�سرع���ان 
جعف���ر  ا�ستق���ال  عندم���ا  يرتقبه���ا  اجلادرج���ي 
اب���و التم���ن من احل���زب الوطن���ي يف 1 ت�سرين 
الث���اين – 1933 معت���زل ال�سيا�س���ة احتجاج���ا 
على �سيا�سة امل�ساومة التي حاول بع�ش اع�ساء 
اللجن���ة الدارية للحزب الوطني انتهاجًا وكانت 
نقم���ة اجلادرج���ي عل���ى قيادة ح���زب الخ���اء قد 
ت�ساعف���ت بعد ان جتاهل الها�سمي تر�سيح ا�سمه 
لقائم���ة احلزب يف النتخاب���ات التي اجريت يف 
– 1932 عه���د وزارة ناج���ي  10 كان���ون الول 
�سوك���ة، فا�سرع كام���ل اجلادرج���ي يف 7 ت�سرين 
الث���اين – 1933 اىل دف���ع ا�ستقالت���ه م���ن ح���زب 

الخاء طالبا �سطب ا�سمه من �سجالته. 
ه���ذه  ن����ش  ن���درج  ان  املفي���د  م���ن  يك���ون  وق���د 

ال�ستقال: 
»بغداد يف 7 ت�سرين الثاين – 1933 

اىل ال�سكرتري العام حلزب الخاء الوطني 
�سيدي املحرتم.. 

قب���ل مدة – وعلى ما اذكر يف اواخر �سهر ني�سان 
املا�س���ي – قدمت ا�ستقالتي م���ن ع�سوية اللجنة 
العلي���ا للحزب، غري اين حتى الن مل اتلق ا�سارة 
�سكرتاريت���ه  م���ن  م���ن معتمدي���ة احل���زب ول  ل 
با�ست���الم كتابي املذكور، وق���د جئت الن بكتابي 
ه���ذا ارجو �سطب ا�سمي م���ن دفرت انتماء احلزب 
امتام���ًا لتلك املعاملة، ارج���و ان تتف�سلوا بقبول 

فائق احرتامي.. 
كامل اجلادرجي

ول�س���ك ان ا�ستقال���ة كامل اجلادرج���ي من حزب 
الخاء التي جاءت بع���د ا�سبوع من ا�ستقالة ابي 
التم���ن من احل���زب الوطن���ي، تنط���وي كل منهما 
عل���ى معنى الحتج���اج عل���ى �سيا�س���ة ال�ساليب 
امللتوي���ة واملناورات الغام�س���ة التي كانت متيل 

بع�ش القيادات اىل ممار�ستها. 
وكان كامل اجلادرجي بحك���م �سنه وثقافته اكرث 
تهي���وؤا لالن�سمام اىل جماعة )اله���ايل( من ابي 
التم���ن بق���ى بع���د خروجه م���ن احل���زب الوطني 
معتزل ال�سيا�س���ة، وقد كتب كامل اجلادرجي يف 
مذكرات ل���ه ي�سف كيفي���ة ان�سمام���ه اىل جماعة 
الهايل فيقول ).. وعن���د �سدور جريدة الهايل 
تعقبتها �سخ�سيا ووجدتها حرةة تتفق مع اآرائي 
يف كث���ري من النواح���ي.. وقد ح�سل���ت رغبة من 
كال اجلهتني فمن جهت���ي كنت اود الت�سال بهذه 
اجلماع���ة وكانت نف����ش الرغبة عنده���م فات�سلت 
اول م���ع عب���د الفت���اح ابراهي���م ث���م بعب���د القادر 
ا�سماعيل وكلما ات�سلنا توثقت �سلتنا واجتمعنا 
الفت���اح  عب���د  احلا�س���رون  وكان  ب���داري  يوم���ا 
ابراهي���م وحمم���د حدي���د وعل���ي حي���در وبحثنا 
ل���زوم و�سع منهج للجري���دة وكان ذلك يف اوائل 
1933، ف�س���درت جريدة الهايل تدعو اىل خطه 
معبئ���ة ومب���دا مقرر ه���و )ال�سعبي���ة( وا�سبحت 
جماعة الهايل ت�سم عبد الفتاح ابراهيم وحممد 
حديد وعلي حيدر �سليمان وعبد القادر ا�سماعيل 

وانا..«. 
م. الهالل 1968

البواكي��ر االولى للعمل السياس��ي
 لدى كامل الجادرجي

تؤل��ف الثالثين��ات  

كام��ل  حي��اة  م��ن 

تلق��ي  مهم��ة  حلق��ة  الجادرج��ي 

االضواء عىل كثري من الحقائق يف  

الخط��وط االولية  حياته وترس��م 

لتطور تفكريه السيايس.

ولعل اهمية هذه  الفرتة تكمن يف 

انها كان��ت بداية حياته السياس��ية 

من جه��ة والحتوائها عىل كرث  من 

التطورات التي مارسها الجادرجي 

س��واء بانتامئه اىل حزب الش��عب 

بعد دخوله  اىل الربملان او انتقاله 

اىل ح��زب االخ��اء او تحول��ه اىل 

صفوف جامع��ة االه��ايل  وتأثره 

اليسارية ومساهمته باول  باالفكار 

انقالب عس��كري يف العراق عام 

1936 من جهة اخرى. 

م�ؤرخ راحل
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ب����ل����ق����ي����س ش����������رارة

 د.  وسام هادي التميمي

مل مي�ش وقت طويل على تلك النوبات املت�سارعة، 
حت����ى ق�سى نحب����ه. كنت م�ساء ذل����ك اليوم يف دار 
والدت����ي، ت�ساعدين على خياطة ف�ست����ان، لل�سهرة 
اجلمعي����ة  يف  الليل����ة  تل����ك  �ستق����ام  كان����ت  الت����ي 

البغدادية. 
فوجئ����ت بال�سائق ح�سني عندما ط����رق باب الدار، 
قائ����ال: » رفعة يكول لزم جتني للبيت )يقول رفعة 
يج����ب اأن تعودي لل����دار(! كان ح�سني قلقًا، و لكنه 
ظ����ل يردد عندما ركبت ال�سيارة و جل�ست بجانبه، 
»األبي����ك يبني مو زين/ يظه����ر اأن �سحة البيك غري 
جي����دة«. حاول����ت اأن اأح�سل على اإجاب����ة �سريحة 

منه و لكنه كان يتهرب دائمًا. 
و�سل����ت ال����دار، فوج����دت رفع����ة يف املج����از، بيده 
�سماعة التلفون، اأ�سابعه تدير الأرقام، و اأم رفعة 
يف غرف����ة ال�سيوف و الدموع تن�ساب من عينيها. 
كانت احلركة غري طبيعية يف الدار، عندما اجتهت 
نح����و غرفة ن����وم اأبو رفع����ة، فاجاأين رفع����ة قائال: 
»بابا مات«! كان خرب وفاته كال�ساعقة، ظلت تطن 

يف اأذين »بابا مات، مات!«. 
ذهب����ت اإىل غرفة نومه و رجع اأ�سداء كلمات رفعة 
تطن يف اأذين! كان مغطى بغطاء فرا�سه ال�سماوي 
اللون م����ن راأ�سه اإىل اأخم�ش قدمي����ه. وقفت وقفة 
ح����زن و اأ�س����ى على فقدان����ه، كانت الغرف����ة فارغة، 
اإل م����ن �سوء خاف����ت باهت. ذابت كلم����ات رفعة و 
تال�س����ت عندم����ا تقربت من فرا�سه، ث����م عادت تطن 

يف اأذين » باب����ا مات! م����ات!« رجعت اإىل اخللف و 
ت����رددت يف اأن اأرفع الغط����اء و اأرى وجهه اجلامد 
ب����ال حي����اة اأو حركة. ترك����ت الغرفة ح����اًل، ل اأريد 
اأن تبق����ى �سورته ميتًا را�سخة يف ذهني، بل كنت 
اأود اأن تبق����ى �سورت����ه و هو ح����ي اأمامي، �سورة 
الن�ساط و احليوية الت����ي اعتدت عليها منذ لقائي 
ب����ه لأول مرة قبل اأربعة ع�سر عامًا يف غرفته قرب 

املدفاأة. 
الوج����وه  ي�سل����ون،  الأقرب����اء  و  الأ�سدق����اء  ب����داأ 
مكفه����رة، متجهم����ة و عاب�س����ة. وق����ف الرج����ال يف 
�سرف����ة الدار، و داخ����ل املجاز، و اجته����ت الن�سوة 

اإىل غرفة اأم رفعة. تتكرر الأ�سئلة عما حدث؟
اأ�سابت����ه النوبة القلبية اأثن����اء اجتماعه مع بع�ش 
اأع�س����اء احل����زب، و مل ي�ستطع اأن ينق����ذ نف�سه كما 

كان ينقذها يف ال�سابق يف مثل هذه احلالت.  
و�س����ع جثمان����ه يف النع�����ش اخل�سب����ي، و نقل اإىل 
غرف����ة الطع����ام بع����د اأن اأفرغ����ت من اأثاثه����ا. و�سع 
النع�����ش عل����ى ال�سج����ادة الإيراني����ة الت����ي تغط����ي 

الغرفة، و جل�سنا حوله، نودعه بدموعنا.
م����رت ال�ساع����ات و نح����ن جال�سون ح����ول النع�ش، 
تفرق الأهل و الأ�سدقاء و اجلريان، و ذهبوا اإىل 
دورهم، و بقيُت جال�سة مع اأم رفعة و اأبنته اأمينة 
ح����ول التابوت معظ����م الليل. ظل����ت تن�ساب دموع 
اأم رفع����ة م����ن عينيه����ا، تخ����رج الكلم����ات احلزينة 
كاآهات من اأعماقها تارة، و تخبط ركبتيها اأحيانًا. 

فاحرتامها لزوجها كان ي�سل اإىل درجة التقدي�ش. 
كانت هنالك طقو�سًا معينة بينها و بينه. ل تناديه 
باأب����ي رفع����ة و مل اأ�سمعها تلفظ ا�سم����ه، فهو »بابا« 
اإن تكلم����ت مع اأولدها، و »عم����و« اإن تكلمت معي، 
و »البي����ك« اإن تكلم����ت مع الطب����اخ اأو املعينني يف 
الدار. و لكن تختفي الطقو�ش و تزول الر�سمانية 
املهيمن����ة يف ال����دار، عندم����ا يخاطبه����ا اأب����و رفعة، 

فيناديها »منيبة«.
جل�س����ْت بجانبي اأمينة، تن�س����اب دموعها ب�سمت. 
نظ����رت اإىل نع�سه املغطى بغطاء املوت الذي جلب 
م����ن احل�سرة الكيالني����ة، و �سرى �سوت����ه باأذين، 
اأحاديث����ه املتنوع����ة، �سحكات����ه، �سخريت����ه، نق����ده 
ال����الذع، و اأمله العميق مم����ا و�سل اإليه الو�سع من 

الرتدي يف العراق!
حدق����ت بنع�سه املغط����ى ب�ستارة امل����وت، و تراءت 
�سورت����ه اأمام����ي يف احلديق����ة و الكام����ريا بي����ده، 
يلتق����ط ال�س����ور، غرف����ة التحمي�����ش الت����ي يق�سي 
فيه����ا �ساعات الع�سر يوم ال�سب����ت غالبًا، و القطط 
ح����ول ع�سائ����ه يف  تلت����ف  كان����ت  الت����ي  ال�سائب����ة 
احلديق����ة يف اأيام قي�����ش بغداد، وغرفت����ه التي مل 
تخلو من النا�ش، باآرائه����م و معتقداتهم املختلفة، 
م����ن جمي����ع �سرائح املجتم����ع العراق����ي. اأكوام من 
ال�س����ور ع�س�س����ت يف ذهن����ي، و ب����داأت تطفو فوق 

بع�سها عندما كنت جال�سة اأمام نع�سه. 
ارت����دت اأم رفع����ة لون احل����داد، و ارت����دى اجلميع 

اللون الأ�سود، و جتمعت ح�سود النا�ش من جميع 
فئ����ات املجتمع يف �سب����اح ذلك الي����وم امل�سادف1 
�سب����اط 1968. امتالأت الدار و احلديقة و ال�سارع 
باملعزي����ن، تركنا الدار للرجال، و انتقلنا لدار ابنه 
ن�س����ري. فر�س����ت الأر�����ش بال�سج����اد و امل�سان����د و 
الفر�����ش، و امتالأت دار ن�سري �سباحًا بالن�ساء من 

الأقارب و اجلريان و الأ�سدقاء.
و عل����ت الأ�س����وات فج����اأة و خرج����ت اأم رفعة اإىل 
ال�سارع جته�ش بالبكاء، و خرجنا معها، حماولني 
تهدئته����ا، عندم����ا رف����ع النع�ش و و�س����ع على ظهر 
�سي����ارة مفتوحة » تنت����ة«، و �سار يف ال�سف الأول 
خلف اجلنازة اأولده و الأ�سدقاء و اأع�ساء جلان 

احلزب الوطني الدميقراطي. 
كان ي����ود رفعة اأن ي�سور موك����ب اجلنازة، عندما 
نقل النع�����ش اإىل احل�سرة الكيالنية، و لكن امتنع 
ع����ن القيام بذل����ك، لأن املجتمع ل ينظ����ر للت�سوير 
الفوتغ����رايف باأن����ه توثي����ق، ب����ل ه����و خم�س�����ش 

ملنا�سبات الفرح فقط. 
ظلت عي����وين تتابع موكب اجلن����ازة حتى اختفت 
من �س����ارع طه و غابت عن ناظ����ري، ال�سارع الذي 

ق�سى اأبو رفعة فيه ثلث عمره.    
ارتفع����ت الأ�س����وات بالب����كاء و النحي����ب يف ماأمت 
الن�س����اء يف دار ن�س����ري، و طبق����ت جمي����ع �سعائ����ر 
احلزن يف وفاته، و �سملت �سعائر ال�سيعة الغريبة 
ع����ن عائل����ة اجلادرج����ي. لأن اجلادرج����ي كاإن�سان 

علماين كان رم����زًا لكثري من النا�ش. يحبه و يعتز 
ب����ه بع�����ش �سرائ����ح ال�سع����ب العراق����ي، بقومياته 

املختلفة و طوائفه املتعددة. 
جلبْت بع�ش الن�س����وة ب�سحبتهن »امُلالية« لقراءة 
الق����راآن و الأدعية. تق����ف و امل�سح����ف بيدها تقراأ 
باأعل����ى �سوته����ا و تخبط����ه بيديها باإيق����اع حزين، 
ثم تقف بجانبها بع�ش الن�سوة على �سكل دائري، 
و يطل����ن م����ن اأم رفعة اأن ت�ساركه����ن، فتقف معهن 
و دموعه����ا تن�ساب من عينيه����ا، يبداأن باللطم على 
الوجوه و ال�سدور، مرددات خلف املالّية اأ�سوات 
مبحوح����ة » اأح����ا، اأح����ا«. كان����ت من جه����ة اأم رفعة 
حزين����ة على زوجه����ا، و من جهة اأخ����رى م�سطرة 
اأن جت����اري التقالي����د الغريب����ة ع����ن ممار�سته����ا و 

حميطها. 
 

عاد ق����ارئ القراآن اإىل التالوة بع����د فا�سل املاُلية، 
توق����ف الهم�����ش و �س����اد ال�سمت، عي����ون دامعة و 
عي����ون منك�س����ة، و عي����ون حمدقة بالوج����وه التي 
تتغ����ري اأثناء قراءة القراآن. يتوقف القارئ و تقدم 
القه����وة العربية امل����رة و امل����اء و ال�سجائر. ترتفع 
الهم�س����ات و و�سو�سة احلديث، و يع����ود البكاء و 

النحيب كلما دخلت امراأة ملوا�ساة اأم رفعة.
كانت »املاُلية« ترتك الدار مع الن�سوة التي جاءت 
ب�سحبته����ن، ث����م ياأت����ي ف����وج جدي����د م����ع »ُمالية« 
جديدة، و يعاد الف�سل ثانية، كما تعاد الرتاجيديا 

كل ليلة على خ�سبة امل�سرح.
�سبع����ة اأي����ام، امتزج ال�سباح بامل�س����اء، و نحن يف 
دوامة من الن����واح و النحيب و البكاء املتوا�سل. 
زراف����ات م����ن الن�س����وة، متلفع����ات بالعب����اءات اأو 
مرتدي����ات مالب�ش احلداد م����ن اجلريان و الأقارب 
و الأ�سدق����اء و املعارف، اللون الأ�سود باأ�سكاله و 
اأنواع����ه املختلفة، �س����وف و حرير و جلد بلمعة و 

بال ملعة، �ساد اأجوائنا. 
* * *                                            

مل ته����داأ الدار اأو يخيم عليه����ا ال�سمت بعد ت�سييع 
اجلن����ازة، و لك����ن عل����ت اأ�س����وات الرج����ال و ه����م 
يتولون تنظيف و اإعادة فر�ش غرفه، لكي ي�ستقبل 
اأك����رب ع����دد ممكن م����ن النا�����ش القادمني م����ن �سائر 
اأنح����اء الع����راق خ����الل اإقام����ة الفاحتة مل����دة ثالثة 

اأيام.
املطب����خ يف حرك����ة دائم����ة، نقل����ت امل����واد الغذائية 
�سلم����ت  و  الهائل����ة،  كمياته����ا  و  باأنواعه����ا 
للطباخ”فرج”ال����ذي جلب معه طباخ����ني ماهرين 
هما ر�سيد و جعفر. ارتفعت اأ�سواتهم بالتعليمات 
مل�ساعديه����م يف فتح علب الده����ن و اأكيا�ش الرز و 
الطح����ني و تق�س����ري الب�س����ل و اخل�س����روات و رق 
اأ�س����وات  امتزج����ت  و  الفطائ����ر،  لعم����ل  العج����ني 
بنكه����ة  املت�ساع����د  بالبخ����ار  املالع����ق  و  الق����دور 
الطع����ام. مل تكِف �ساحة املطب����خ لتح�سري الطعام 
فيه، فا�ستعملت احلديقة اخلا�سة باملطبخ ل�سوي 
اخلراف التي ذبحت منذ ال�سباح، و طبخ الرز، و 
انت�س����رت القدور الكبرية و غط����ت م�ساحة حديقة 

املطبخ.  
اأقيم طعام الغداء ملدة ثالثة اأيام فاحتة الرجال، و 
للن�س����اء يف اليوم ال�سابع، معلن����ا انتهاء الأ�سبوع 
الأول م����ن ف����راق اأب����و رفعة لن����ا. فخف الب����كاء، و 
جف����ت الدموع تدريجي����ًا، اإل دم����وع اأم رفعة التي 
ظلت تن�ساب من عينيها املحمرتني ملدة طويلة من 

الزمن. 
و ا�ستم����رت الن�س����وة يف زي����ارة اأم رفع����ة ع�س����ر 
الثن����ني و اخلمي�����ش، فكان الق����ارئ يب����داأ بقراءة 
الق����راآن و ل ينته����ي قب����ل �سالة الع�س����اء، و انتهى 
م����اأمت الأربعني كم����ا انتهى م����اأمت الأ�سبوع. فمدت 
�ُسف����رة فخم����ة، اأنيقة عل����ى خ����وان يف اأر�ش غرفة 
ال�ستقب����ال، و هي امل����رة الأوىل التي ميار�ش فيها 
هذا الطق�����ش، و �سملت جميع امل����اآكل املتوفرة يف 
ال�ست����اء اآن����ذاك، و اأثب����ت الطباخ ف����رج و م�ساعده 

جعفر مهارتهما ثانية، يف دقة الطبخ.

عن كتاب ) هكذا مرت االيام(

اأقام���ت  وزارة اأر�س���د العم���ري ث���الث دعاوى 
�سحيف���ة  �ساح���ب  اجلادرج���ي  كام���ل  عل���ى 
�سوت الأه���ايل،  ومديرها امل�سوؤول، لن�سرها 
ثالث مق���الت ؛ الأول بعنوان )الغاية اخلفية 
وراء  خط���ة احلكوم���ة احلا�س���رة( يف )10 
مت���وز 1946(، ومقاًل يف حقل بريد الأهايل،   
بعنوان: )اإطالق الر�سا�ش على املتظاهرين(، 

يف )18 متوز 1946(

 واملق���ال الثال���ث بعن���وان )احل���ادث املوؤ�سف 
ع���ن  يك�س���ف  احلكوم���ة  بي���ان   � كرك���وك  يف 
اأعماله���ا العتدائي���ة(، يف )25 متوز 1946(، 
وق���د زعم���ت احلكومة اأن هذه املق���الت تدعو 
اإىل ت�سوي����ش ال���راأي العام وا�ستف���زازه �سد 
احلكوم���ة، واإ�سعافه���ا لغاي���ات غ���ري ح�سن���ة 
واإث���ارة الكراهية بني الطوائ���ف، وحتري�ش 
ال�سعب على التم���رد والع�سيان، وحتري�سهم 
حماكم���ة  بالقوانني.ب���داأت  اللت���زام  بع���دم 
كام���ل اجلادرج���ي بتاري���خ )11 اآب 1946(، 
يف حمكم���ة جزاء بغ���داد الأوىل التي تراأ�سها 
اأم���ني، واأ�س���درت املحكم���ة  القا�س���ي خلي���ل 
اآب   13( يف  الثاني���ة  اجلل�س���ة  يف  حكمه���ا 
1946(، بحب����ش كام���ل اجلادرجي مل���دة �ستة 
اأ�سهر،عل���ى وف���ق امل���ادة ال�ساد�سة م���ن الباب 
الث���اين م���ن )ق.ع.ب(، كم���ا ق���ررت تعطي���ل 
�سحيفة �سوت الأهايل ب�س���ورة دائمية على 
وف���ق امل���ادة العا�سرة م���ن قان���ون املطبوعات 
)وقررت اأي�سًا و�سع اجلادرجي حتت مراقبة 

ال�سرطة ملدة �سنة بعد انتهاء حمكوميته.
كانت حماكمة كامل اجلادرجي اأ�سبه مبنا�سبة 
وطنية، حيث تكفَّل للدفاع عنه ثالثة وثالثون 
حمامي���ًا معظمهم من رج���ال املعار�سة، وكان 
عزي���ز �سريف من �سمنهم، وق�ّسم وكالء املتهم 
دفاعه���م على ثالث���ة اأق�س���ام الأول ومو�سوعه  
)اإخالل حمكمة اجلزاء بحق الدفاع، وبطالن 
في���ه  الدف���اع  واألق���ى  املحكم���ة(،  اإج���راءات 
املحام���ي قا�سم ح�س���ن، والث���اين ومو�سوعه 
)الناحية العام���ة للق�سية( واألق���ى الدفاع فيه 
املحام���ي ح�سني جمي���ل، والثالث ومو�سوعه 
واألق���ى  للق�سي���ة(،  القانوني���ة  )التطبيق���ات 
الدفاع فيه بالنيابة ع���ن هيئة الدفاع املحامي 
عزي���ز �سري���ف )وا�سته���ل دفاع���ه م�ستب�س���رًا 
بوجود ق�ساة متم�سكني ب�سلطتهم الق�سائية، 
لأنه���م خري ما يحمي الأف���راد واجلماعات من 
جور ال�سلط���ات الإدارية وال�سيا�سي���ة، مبينًا 
دور الق�س���اء العراقي يف الدفاع عن القوانني 

واحلريات التي �سمنها الد�ستور.
راأى عزيز �سريف، اإن كال املادتني التي جّرمت 
موكله فيهما بع�ش الثغرات القانونية، م�سريًا 
اإىل اأن تطبي���ق املادة ال�ساد�سة من )ق.ع.ب(، 
ي�س���رتط اأمري���ن، اأولهم���ا: اأن يك���ون للنا�س���ر 
علم���ًا باأن م���ا ن�سره اأخبارًا كاذب���ة، وثانيهما: 
اأن يك���ون ما ن�س���ره يف تلك الأخبار يهدف من 

خاللها حتقيق اإحدى الغايات، يف ن�ش املادة 
العا�سرة من قانون املطبوعات، وهي الإخالل 
اأو  احلكوم���ة  اإ�سع���اف  اأو  العام���ة  بالراح���ة 
تقوية النفوذ الأجنبي، مبينًا اأن كال ال�سرطني 

مل يتحققا لتجرمي موكله.
ا�سرت�س���ل عزيز �سري���ف دفاع���ه بالتاأكيد على 
اأن ق���رار املحكم���ة بو�س���ع كام���ل اجلادرجي، 
حتت املراقبة ملدة �سنة بعد انتهاء حمكوميته 
ج���اء خمالف���ًا للقان���ون، لأنه���ا مل تاأخ���ذ بنظر 
وال�سيا�سي���ة  الجتماعي���ة  املكان���ة  العتب���ار 
ملوكل���ه، اإ�ساف���ة اإىل ع���دم ج���واز تطبيق هذه 
امل���ادة علي���ه، لأنه���ا خ�س���ت املجرم���ني الذين 
يخ�سى منهم عل���ى الأمن ؛ ومع ذلك فاإن املادة 
)28( م���ن )ق.ع.ب(، مل جت���ز احلكم باملراقبة 
اأك���رث م���ن امل���دة املحكوم به���ا،ول تك���ون اأقل 
م���ن �سن���ة، موؤك���دًا اأن و�س���ع موكل���ه خمالُف 
لن����ش القان���ون، لأنه حمك���وم باحلب�ش ل�ستة 
اأ�سه���ر فق���ط، وراأى عزيز �سري���ف، اإن قانون 
املطبوعات املتعلق بالتعطيل قد بنّي الأحوال 
التي يجوز بها التعطيل، اإذ اأجاز هذا القانون 
لوزي���ر الداخلي���ة، اأن ين���ذر املدي���ر امل�س���وؤول 

عندما ين�سر �سيئًا يخالف احلقيقة، واإذا تكرر 
الن�سر ي�سدر قرار تعطيل ال�سحيفة، مو�سحًا 
اأن عقوبة تعطي���ل ال�سحيفة ب�سورة دائمية، 
قا�سي���ة جدًا، لأن �سحيف���ة �سوت الأهايل هي 
ل�س���ان ح���ال احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي 
املج���از م���ن احلكوم���ة، وخت���م عزي���ز �سريف 
دفاعه باملطالب���ة باإلغاء الته���م املوجهة ملوكله 

وتربئته منها.
على �سوء ما تقدم به عزيز �سريف، وزمالوؤه 
يف هيئة الدف���اع، قررت حمكمة ج���زاء بغداد 
الأوىل، تخفي���ف مدة حمكوميته اإىل �سهرين، 
واإلغاء مراقبة ال�سرطة، وتقلي�ش مدة تعطيل 

ال�سحيفة ملدة اأربعة اأ�سهر.

الجادرجي امام القضاءسنة 
1946

عندما توفي كامل الجادرجي

توالت نوبات القلب عىل أيب 

رفعة بعد أن أكمل العقد السابع 

من عمره، كانت تقعده يف بعض 

األحيان عن العمل ملدة طويلة. 

كنت أزوره أحيانًا يف غرفة نومه 

قبل الظهر، أو كان يبعث عيّل، 

فأجلس بجانب رسيره، أصغي إىل 

أحاديثه، أشاركه أحيانًا الحديث 

إن كان متعبًا ال طاقة له حتى عىل 

الحديث.

كان معجبًا بالكاتب األمرييك 

همنغواي، و أعترب انتحاره جرأة و 

شجاعة، فلم يرتك املرض يهيمن 

عليه ليصبح مقعدًا و عالًة عىل 

اآلخرين، و كان يف أعامقه خائفًا 

من اإلصابة بنوبة قلبية تقعده 

عن العمل، و يصبح متكاًل يف 

حياته اليومية عىل اآلخرين، و هو 

الرجل النشط الذي ال ميكن أن 

يطيق العيش عىل هامش الحياة. 
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النعمان ع��ب��ي��د  س��ال��م 

�س���ارع الها�سم���ي اىل ت�سكي���ل ح���زب با�سم حزب 
الخ���اء الوطني الذي �سم ع���ددًا من ال�سخ�سيات 
املرموق���ة يف ذلك الزم���ن، فاىل جان���ب الها�سمي 
يف رئا�س���ة احل���زب تالف���ت الهيئة العلي���ا للحزب 
)اللجن���ة املركزية( من كام���ل اجلادرجي وحممد 
ر�س���ا ال�سبيب���ي ور�سيد ع���ايل الكيالين وحكمت 
�سليم���ان وعبد امله���دي املنتفك���ي اليا�سري وعلي 
جودت اليوبي واختري اجلادرجي ليكون حمرر 
جري���دة الخ���اء الوطن���ي الناطقة با�س���م احلزب 

ومديرها امل�سوؤول.
كان���ت اخلط���وة املهم���ة للح���زب الوق���وف �س���د 
املعاهدة �سنة 1930 و�س���د موقعيها امللك في�سل 
ونوري ال�سعي���د وبعدها مبادرة احلزبني الخاء 
الوطني واحل���زب الوطني باب���رام وثيقة عرفت 

بوثيقة التاخي التي وقعها رئي�سًا احلزبني.
والهمي���ة التاريخية لهذه الوثيقة هي انها واأول 
م���رة �سكلت ائتالف���ًا وتعاونًا ب���ني حزبني وكانت 
وا�سحة الهداف وانها تعترب نواة جيدة وفاحتة 
لقيام ائت���الف او جبهات وطنية للحركة الوطنية 
لل�سن���ني املقبلة فهي الداة الفعالة والناجحة �سد 
ال�ستعم���ار وفيم���ا يل���ي ن�سو����ش ه���ذه الوثيقة 

التاريخية وثيقة التاخي اي الئتالف الوطني:
1-املعاهدة فا�سدة وجائرة يجب تعديلها.

2-ان املجل�ش احلايل يجب ان يحل فانه ل ميثل 
المة.

3-عل���ى الوزارة التي توؤل���ف يجب اأن تعمل على 
ال�سا�س���ني الول والثاين وعلى ه���ذا مت التفاق 
ال�س����ش  عل���ى  اجله���ود  توحي���د  وج���وب  عل���ى 

الثالث.
تواقيع الطرفني الوطني والخاء الوطني

�ساد التعاون بني احلزبني املتاآخيني ملدة جاوزت 
�سن���ة ون�سف���ًا مت خالله���ا �سق���وط وزارة ن���وري 
ال�سعي���د وت�سكي���ل وزارة قام���ت بح���ل املجل����ش 
النياب���ي وال�س���روع باج���راء انتخاب���ات جدي���دة 
�ساه���م احلزب���ان املتاخي���ان ابت���داء يف امل�ساركة 
يف هذه النتخابات، ولك���ن دون تن�سيق بينهما، 
والذي ح���دث ان احلزب الوطن���ي برئا�سة جعفر 

اب���و التم���ن ان�سح���ب م���ن النتخاب���ات وقاطعها 
فهم���ي  تر�سي���ح  رف�س���ت  احلكوم���ة  ان  ب�سب���ب 
املدر����ش املفك���ر وامل�ساع���د املوث���وق جلعف���ر ابو 

التمن”احل�سني ج4 ط 7«.
اعت���رب ح���زب الخ���اء الوطن���ي ه���ذا الن�سحاب 
وهذه املقاطعة �ساأنا داخليا وا�ستمر حزب الخاء 

الوطني يف ال�سرتاك يف النتخابات النيابية.

كان املل���ك في�سل يرقب احلال���ة اجلديدة عن كثب 
ووج���د ان احل���زب الوطن���ي بزعامة جعف���ر ابو 
التم���ن هو احل���زب ال�سل���د واملكاف���ح العنيد �سد 
الحتالل ومعاهدة �سنة 1930 فعمد اىل تخريبه 
و�سق �سفوفه وذلك باغراء ابرز اع�ساءه بالفوز 
بالنتخاب���ات النيابي���ة وكان ه���ذا �س���اأن في�س���ل 
التخريب���ي لالح���زاب والكت���ل املعار�س���ة طيل���ة 

الع�سرينيات من حكمه. ثم عهد في�سل اىل خدينه 
ر�سي���د عايل الكي���الين ليوؤل���ف وزارة اخائية من 
اع�س���اء حزب الخاء الوطني، فحز هذا يف نف�ش 
اب���و التم���ن وزاد يف ذل���ك ان�سح���اب الكث���ري من 
اع�سائ���ه فكانوا يت�ساقطون كاوراق اخلريف.ان 
هذا جميع���ه قد احدث ازمة نف�سي���ة حادة انتابت 
اب���و التمن فعم���د اىل حل حزب���ه واعتزاله العمل 

ال�سيا�سي وذلك يف ت�سرين الثاين �سنة 1933.
ام���ا كام���ل اجلادرج���ي مو�سوع بحثن���ا فقد هزه 
ه���ذا النب���ا ثم انه مل يك���ن مقتنعا مب�س���رية حزبه 
الخاء الوطني وزاد يف ه���ذا تردي العالقة بينه 
وبني الها�سمي اىل حد الهم���ال والتجاهل التام 
ف�س���ارع بع���د �سبعة اي���ام من تاريخ ح���ل احلزب 
الوطن���ي اىل ال�ستقالة من حزب الخاء الوطني 
والتي قبلت عل���ى الفور ليلتحق بجماعة الهايل 
فكان هذا ن�س���را لهذه اجلماعة وبها تبدا املرحلة 
الثاني���ة املهمة يف حي���اة اجلادرجي ويف تطوير 

خطة الدميقراطي الوطني.
كان التن�سيق بني كام���ل اجلادرجي وعبد الفتاح 
اب���رز موؤ�س�س���ي جماع���ة اله���ايل يف  ابراهي���م 
خالله���ا جيدا اذ جنحت جماعة الهايل يف اقناع 
جعف���ر ابو التمن ليرتاأ�ش جمعية ال�سعي ملكافحة 
المية الت���ي ان�ساأتها هذه اجلماعة فتالفت الهيئة 

الدارية لهذه اجلمعية من:
1-الرئي�ش جعفر ابو التمن

2- نائب الرئي�ش ن�سرة الفار�سي
3-ال�سكرتري عبد الفتاح ابراهيم

4-املحا�سب حممد حديد
الع�ساء

1-كامل اجلادرجي
2-الدكتور فا�سل اجلمايل

3-على حيدر �سليمان
ه���ذا وقد انتم���ى اىل ه���ذه اجلمعي���ة جمهرة من 

�سباب ومفكري تلك الفرتة. 
كان لرتاأ����ش )جعفر اب���و التمن( جمعي���ة ال�سعي 
ملكافح���ة المي���ة ان اتيح���ت ل���ه الفر�س���ة الكافية 
للوق���وف على نهج جماعة الهايل يف )ال�سعبية( 
ومفهومه���ا وعرف كيف ان ه���ذه اجلماعة مل يكن 
له���ا تنظي���م يلمه���ا وكيف انه���م ي�سع���ون لتطبيق 
نهجه���م باخال����ش وجدي���ة وجترد ق���رر بعد لأي 
الن�سم���ام اىل جانبهم بع���د ان تاكد بعدم وجود 
رواب���ط تنظيمي���ة توحده���م وبهذه ال�سف���ة فيما 
ارى ظ���ل ابو التم���ن مت�سامنا مع ه���ذه اجلماعة 
وبدخ���ول جعف���ر اب���و التم���ن جمموع���ة الهايل 
عظم ر�سيدها و�س���ار لكامل اجلادرجي ممهدات 
ليخطو باله���ايل والكرثية منها خطوات عملية 
او�س���ع خا�سة بع���د ان وجد عبد الفت���اح ابراهيم 
ن�سره���ا يف  كم���ا  ال�سعبي���ة  مفه���وم  يف تطوي���ر 
بحث���ه املن�س���ور �سن���ة 1935 اختالفًا عم���ا يفهمه 
ه���و يف ال�سعبية اذ وج���د اجلادرجي انه يختلف 
ع���ن عب���د الفت���اح ابراهي���م يف التفك���ري النظري 

واليديولوجي.
ومنذ ذلك الوقت �سار ان�سطار يف الهايل ولكنه 
مل يظه���ر على ال�سطح ال بع���د ان التحق بجماعة 
الهايل حكمت �سليمان الناقم على رئي�سه يا�سني 
الها�سم���ي حلرمان���ه م���ن وزارة الداخلي���ة ف�سمم 
حكمت م���ع بع�ش الع�سكريني وعل���ى را�سهم بكر 
�سدق���ي ال�سدي���ق الق���دمي حلكمت �سليم���ان على 
النتق���ام من يا�س���ني والطاحة ب���ه وال�سوؤال هو 
هل اطلع حكم���ت �سليمان زميله كامل اجلادرجي 

يف ح���زب الخ���اء الوطن���ي امللتح���ق باله���ايل 
بنواياه ه���ذه؟ اعتقد ان منط���ق المور يدعوين 
اىل القناع���ة ب���ان حكمت هذا ق���د اطلع كامال على 
نيات���ه هذه وانه مل يعار�س���ه يف حني نوى برغم 
ادراك���ه ب���ان النقم���ة تلع���ب ارداأ دور يف العم���ل 
ال�سيا�س���ي ف�سرع���ان م���ا واف���ق اجلادرج���ي على 
راأي حكم���ت يف تو�سيع عم���ل الهايل التنظيمي 
ليرتاأ����ش هو اي حكمت خ���ط التنظيم الع�سكري 
ويف ه���ذا يق���ول حمم���د حدي���د يف مذكراته التي 
تظه���ر تطور اخلالف بني خطي كامل اجلادرجي 
وعبد الفتاح ابراهيم يف املوقف من بكر �سدقي-

حكم���ت �سليم���ان ويف النق���الب الذي ح���دث فقد 
ج���اء يف مذك���رات حمم���د حدي���د م���ا ياتي”عقب 
انتم���اء حكم���ت �سليم���ان اىل جمعي���ة ال�سعبي���ة 
وقرار اجلمعية بتو�سيع تنظيماتها وزعت املهام 
التنظيمية فعه���د التنظيم الع�سك���ري اىل حكمت 
�سليم���ان الذي يحتفظ بعالق���ات جيدة مع بع�ش 
الع�سكري���ني م���ن بينه���م بك���ر �سدق���ي وا�ستنادا 
اىل اح���دى الرواي���ات املن�سوبة اىل عب���د الفتاح 
ابراهيم قام حكمت �سليمان باخبار اجلماعة عن 
رغب���ة بكر �سدقي بالن�سم���ام اليهم فعار�ش عبد 
الفتاح ون�سا نقا�ش حول مدى التزام الع�سكريني 
مبب���ادئ ال�سعبي���ة فاعرب حكمت ع���ن ا�ستعداده 
بجلب بكر �سدقي لأداء اليمني ومت ذلك بالفعل اذ 
ح�سر حكمت �سليمان مع بكر �سدقي اىل اجتماع 
م�سغ���ر يوؤدي في���ه بكر �سدقي اليم���ني ومع اين 
مل اك���ن على عل���م بذلك اذ رمبا كن���ت يف املو�سل 
حينئ���ذ او ان بك���ر �سدقي اراد ان ي���وؤدي اليمني 
ام���ام اجلادرجي وابو التم���ن فقط، فاين اظن ان 
حكمت �سليم���ان وبكر �سدقي وج���دا عبد الفتاح 
ابراهي���م حا�س���را م���ع اجلادرجي واب���و التمن، 
وطبقا مل���ا رواه عبد الفتاح ابراهيم فانهم جميعا 
تبادل���وا حديث���ا عاما ثم اخذ بك���ر �سدقي حكمت 
�سليم���ان جانبا وتكلم معه باللغ���ة الرتكية.وبعد 
قليل ا�ستاذن بكر �سدقي وخرج من الجتماع من 
دون ان ي���وؤدي اليم���ني وقد حدث اث���ر ذلك نقا�ش 
حاد اتهم فيه عبد الفتاح ابراهيم حكمت �سليمان 
ان���ه يري���د دف���ع اجلماع���ة اىل مغام���رة ل تعرف 
نتائجه���ا ب�سب���ب خ�سومته مع يا�س���ني الها�سمي 
ونظ���ر عبد الفتاح ابراهي���م اىل كامل اجلادرجي 
عل���ه يوؤي���ده لكن���ه مل يجد عن���د اجلادرج���ي ميال 
اىل وجه���ة نظره فخرج مودع���ًا، وكان ذلك بداية 
النهاي���ة بالن�سبة اىل عالقة عبد الفتاح ابراهيم ب� 
جماعة الهايل”حممد حديد-مذكراتي �ش143 
وبه���ذه املنا�سب���ة الت���ي وردت يف مذكرات حممد 
حدي���د �سن���ة 2006 اتذك���ر ان حممدحديد كان قد 
ع���اد اىل بغ���داد ل�سوؤون���ه اخلا�س���ة وعندما اراد 
الع���ودة اىل لن���دن فقد منع م���ن ال�سفر ومكث يف 
بغ���داد من اواخ���ر �سنة 1993 حت���ى �سنة 1996 
ممنوع���ًا م���ن ال�سف���ر وكان ي���زور عب���د الفت���اح 
ابراهيم �سباح كل يوم جمعة تقريبًا. وقد �ساألت 
يومًا حممد حديد ع���ن انقالب بكر �سدقي ومدى 
م�سارك���ة اله���ايل فاأجاب نع���م، كان لدينا تنظيم 

ع�سكري �ساهم يف النق���الب مع بكر �سدقي وقد 
اوقف عبد الفتاح حديث حديد قائاًل له اي تنظيم 
ه���ذا؟ ان بك���ر �سدق���ي رف����ش ان ي���وؤدي اليم���ني 
وخاطب���ه عبد الفتاح ب�سدة بان���ك مل تكن حا�سرًا 
فاأجاب���ه حمم���د حديد حمتدًا نع���م مل اكن حا�سرًا 
ولكن بكر �سدقي �ساهدك لنه يعتقد انك �سيوعي 
ورف����ش تاأدية اليمني بح�س���ورك. واين بدوري 
خ�سيت ان يتطور النقا�ش احلاد اىل امور اخرى 
ابع���د من ه���ذا خا�سة واين اعلم ب���ان عبد الفتاح 
ل يك���ن احرتام���ًا اىل حمم���د حديد،وهن���ا اأدرت 
احلدي���ث اىل مو�سوع اخر وبهذا انهيت النقا�ش 
الذي قطعه ابراهيم وحرمنا وقتها الوقوف على 
التفا�سي���ل الت���ي كان يزمع حمم���د حديد اي�ساح 

تفا�سيلها. 
املهم ان النقالب قد وقع وقابلته اجلماهري بفرح 
كب���ري لوج���ود �سخ�سيتني مثل جعف���ر ابو التمن 
وكام���ل اجلادرج���ي اي من اله���ايل التي اعطت 

لهذا النقالب مكانة وجذرًا اجتماعيًا.
لقد انك�سف انقالب بكر �سدقي كحكم دكتاتوري 
ع�سكري ، وكان كامل اجلادرجي قد ا�سار اىل 
ه���ذه احلقيقة يف ر�سالة ل���ه وجهها اىل حممد 
حدي���د �سرح فيه���ا تفا�سي���ل اجتم���اع البالط 
يوجه نقدًا اىل حكمت �سليمان الذي اعرت�ش 
عل���ى كلم���ة وجهها طه الها�سم���ي يف اجتماع 
البالط خماطبًا روؤ�ساء الوزارات”من منكم 
او من���ا كان ح���رًا يف تاألي���ف وزارت���ه وم���ن 
من���ا كان ح���رًا يف الكثري م���ن اعماله... الخ 
يق���ول كام���ل اجلادرج���ي يف ر�سالت���ه: من 
الغري���ب ان ين���ربي حكمت فيطل���ب الكالم 
وتظهر عليه اث���ار احلدة ب�سورة وا�سحة 
وي���رد على طه با�س���ا بقوله: اما من جهتي 
فاقول انه مل يتدخل احد بتاليف وزارتي 
كم���ا مل يتدخ���ل احد يف �س���وؤون وزارتي 
ويعرت����ش كامل بالقول وكان هذا غريبًا 
كل الغراب���ة من حكمت ب���ك«لن اجلميع 
كانوا يعلمون ان حكمت بك جاء نتيجة 
انقالب ع�سكري فر�ش ارادته فر�سًا يف 

كل �سيء ليف تاليف الوزارة فقط”
يف  امل�ساه���م  كام���ل  م���ن  تق���ومي  ان���ه 
كحك���م  وي�سف���ه  بح���دود  النق���الب 
ع�سك���ري ديكتات���وري فر����ش ارادت���ه 

فر�سًا على كل �سيء.
لنع���ود اىل �سمي���م املو�س���وع فنق���ول ا�ستقال���ت 
جماع���ة الهايل بعد �ست���ة ا�سهر م���ن م�ساهمتهم 
يف احلك���م ومعه���م �سالح جرب وزي���ر العدلية ثم 
غ���ادر اجلادرجي العراق لتهدي���دات له بالغتيال 
ومل يعد اىل العراق ال بعد �سقوط وزارة حكمت 
�سليم���ان اأث���ر اغتيال بك���ر �سدقي ال���ذي �ساهمت 
فيه ال�سفارة الربيطانية وخدينها نوري ال�سعيد 
وجمموع���ة الع�سكري���ني القوميني الذي���ن �سكلوا 
انقالب���ًا وقد نفذ ه���ذا الغتيال كم���ا يذكر يو�سف 
ابراهيم يزبك املفكر اللبناين وال�سحايف البارز 
و�ساح���ب كتاب”النف���ط م�ستعب���د ال�سعوب”يف 
حدي���ث اىل املوثق العراقي عبد الرزاق احل�سني 
�سجل���ه له. يق���ول يو�سف ابراهيم يزب���ك ان بكرًا 
قد دعاه اىل حفلة ان�ش وطرب فلبى دعوته وكان 
حمم���د علي ج���واد يك���رث م���ن ال�سرب حت���ى فقد 
الوعي واذا به يقول«ان بكرُا �سيغادر العراق اىل 
تركيا و�ستزحف قوة عراقية بغيابه على الكويت 

ال�ساب���ط  خور�سي���د  حاف���ظ  وكان  فتحتله���ا«. 
املقرب من بك���ر �سدقي عينًا عل���ى اجلماعة فنقل 
مقدم���ة  يف  فكان���ت  الق�س���ة  ه���ذه  النكلي���ز  اىل 
ال�سب���اب التي ادت اىل التخل����ش منه واملوؤامرة 
الت���ي حدث���ت كانت ب���ني ن���وري ال�سعي���د باأيعاز 
م���ن ال�سف���ارة الربيطانية من جه���ة والع�سكريني 
القومي���ني من جهة اخرى وقد نفذت املوؤامرة يف 
املو�س���ل وكان حافظ خور�سيد اب���رز املخططني 
لها مع العقيد فهم���ي �سعيد)عبد الرزاق احل�سني 

ج� 4 �ش339(.
نعود اىل كامل اجلادرجي فانه قد عاد بعد �سقوط 
وزارة حكمت �سليمان اثر اغتيال بكر �سدقي ول 
�س���ك يف ان���ه در�ش هذه التجربة م���ع الع�سكريني 
وخل�ش اىل نقاط رئي�سية ر�سمت خطه ال�سيا�سي 
منذ ان منح امتي���از جريدة �سوت الهايل واين 
م���ن تتبعي ال�سخ�س���ي منذ الربعيني���ات وحتى 
اخلم�سيني���ات ملواق���ف كامل اجلادرج���ي بالذات 
جتاه الح���داث يف الربعيني���ات واخلم�سينيات 
الت���ي جابه���ت احلرك���ة الوطنية اأرى وه���و راأي 
�سخ�س���ي حم����ش، ان جترب���ة كام���ل اجلادرجي 
التي ا�ستخل�سها من جمريات النقالب الع�سكري 
قد طورت اف���كاره يف الدميقراطي���ة ويف نظرته 

لالحداث مبا ياأتي:-
1-ان الطبق���ة الو�سطى وطليعتها �سعيفة كما ان 
ظ���روف تطورها تكاد تكون منعدمة لتاأخر البالد 
اقت�سادي���ًا و�سناعيًا. وان هذه الطبقة وطليعتها 

املتنورة تلعب دورًا عظيمًا ل ي�سح جتاوزه 
2-ان حتلي���ل الح���داث التي �ساحب���ت النقالب 
ال�سا�سي���ة  الق���وة  ه���و  ان اجلي����ش  اىل  ت�س���ري 
يقوده���ا �سخ����ش مغام���ر ل يت���ورع ع���ن الفت���ك 
والقتل ملن يعادي احلكومة التي يخدمها كما فعل 
يف وزارة الها�سم���ي م���ذ كان احد ادواتها 
املهم���ة، وان انعدام ق���وة دميقراطية ذات 
وزن يف العم���ل او التحال���ف م���ع اجلي�ش 
لب���د ان ي���وؤدي اىل دكتاتوري���ة فردي���ة او 

حكم توتاليتاري مت�سلط.
3-ان ال�سل���وب الدميقراط���ي والبحث عن 
اح���الف �سد ال�ستعمار ينبغي ان يكون يف 
مقدمة اه���داف ال�سع���ب يف ال�ستقالل التام 
والرف���اه لبن���اء ال�سع���ب وهو ما كن���ا نفتقر 

اليه.
4-ان انق���الب بكر �سدقي �سد حكومة يا�سني 
اله���ايل  وم�ساهم���ة  العروبي���ة  الها�سم���ي 
يف ه���ذا النق���الب بح���دود اأح���دث ع���داء بني 
القومي���ني والدميقراطي���ني عموم���ًا وزاد م���ن 
تعمي���ق ه���ذا العداء ب���روز الفا�سي���ة يف اوربا 
وانتقاله���ا اىل القط���ار التابع���ة وامل�ستعم���رة 
ومنها بلدن���ا وا�ستغالل ال�ستعم���ار الربيطاين 
ل�سدار ت�سريعات معادية للدميقراطية. كل هذا 
كان نتائ���ج �سلبي���ة لنقالب بك���ر �سدقي-حكمت 

�سليمان.

عن م�قع احل�ار املتمدن

الجادرجي وجماعة االهالي

مهد انتحار عبد املحس��ن الس��عدون رئيس الوزراء الذي كان عائقا 

امام نوري الس��عيد لتويل الوزراة سنة 1930 ليربم مع امللك فيصل 

م��ن جهة وبريطانية من جهة اخرى املعاه��دة التي عرفت مبعاهدة 

سنة 1930 االستعامرية والتي كانت نصوصها خالصة تجربة االستعامر 

الربيطاين منذ ان احتل العراق س��نة 1914 حتى اعالن الدس��تور سنة 

1925 لتكون كل اجراءات املحتل دستورية وقانونية وفق املادة )114( 

من الدستور العراقي.

�صيا�صي وم�ؤرخ راحل
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ش�����ك�����ي�����ب ك�����اظ�����م

د.ع������ل������ي ال����م����ره����ج اه�����م�����ي�����ة ه�����ذا 
الكتاب الذي و�سمه 

م�����وؤل�����ف�����ه امل����ه����ن����د�����ش 
امل�����ع�����م�����اري، رف�����ع�����ت ك���ام���ل 

اجلادرجي ب�)�سورة اب. احلياة اليومية يف دار 
من  َن��ِف��َد  ق��د  واراه  اجل��ادرج��ي(  كامل  ال�سيا�سي 
يعيده  ان  رف��ع��ة  ال���س��ت��اذ  راج��ي��ا  الكتب  ا���س��واق 
كاتبه  ان  متاأتية من  الكتاب  اهمية  اقول  طباعته، 
العراقية  ال�سيا�سية  لل�سخ�سية  البكر  الب��ن  هو 
النزيهة واملخل�سة وال�سادقة مع الذات والنف�ش، 
ال�ستاذ كامل اجلادرجي )1897/4/4/ اخلمي�ش 
ورئي�ش  م��وؤ���س�����ش   )1968 ���س��ب��اط  م��ن  الول/ 
احل���زب ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي، ال���ذي ي��ع��د من 
ال�سيا�سية  باحلياة  واملهمة  ال�ساخ�سة  العالمات 
ال�سماح  بعد  ول�سيما  خلت  عقود  منذ  العراقية، 
ال�سحافة  ح��ري��ة  واط����الق  الح����زاب  بتاأ�سي�ش 
والتظاهر بالعراق �سنة 1946، اثر انتهاء احلرب 
بانت�سار   )1945  –  1939( ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�ستدعيه  كانت  وما  الدميقراطية،  ودول  احللفاء 
والتوج�ش،  الت�سدد  بع�ش  م��ن  احل��رب  ظ��روف 
فاجازت وزارة الداخلية، تاأ�سي�ش احلزب الوطني 
الدميقراطي، ف�سال على حزب ال�ستقالل برئا�سة 
التيار  ميثل  ك��ان  ال��ذي  كبة،  مهدي  حممد  ال�سيد 
الكتاب  هذا  اهمية  العراق.  يف  العروبي  القومي 
لي�ست جائية من ان موؤلفه هو البن البكر لكامل 

بيك اجلادرجي، بل لن كامال كان ي�سع ثقته يف 
�سخ�سيته  تنمية  على  يعمل  فكان  الك��رب،  جنله 
ام��ور  م��ن  كثري  يف  وَي�����س��َرَك��ُه  الول،  �سباه  منذ 
وه��ذا  ال��ث��ق��ة،  ه���ذه  وازدادت  واحل���ي���اة،  ال��ب��ي��ت 
اذا  الي��ام، حتى  الذات مع  التاأ�سي�ش واحلفر يف 
ال��ب��اح��ث حممد  ك��رمي��ة  م��ن بلقي�ش  ت���زوج رف��ع��ة 
�سرارة كانا؛ رفعة وبلقي�ش م�ستودع ا�سرار كامل 
الكثري من كتب  بيك، ومو�سع م�سورته، وارائه. 
يف  ول�سيما  ومرت�سة،  جماملة  ت��اأت��ي  امل��ذك��رات 
الغربيني، ولن  وال�سرقي، بخالف  العربي  عاملنا 
رف��ع��ة ع��ا���ش ط��وي��ال يف ل��ن��دن ل��غ��ر���ش درا���س��ة 
منذ  فيها  يحيا  انه  على  ف�سال  املعمارية  الهند�سة 
ان اطلق �سراحه �سنة 1981، اثر و�ساية مغر�سة 
ما  وه��و  املري�سة  النفو�ش  ا�سحاب  بع�ش  م��ن 
الذي  ظلمتني(  بني  )ج��دار  املهم  كتابه  يف  ف�سله 
كتبت عنه حديثا نقديا ن�سرته جريدة )املدى( يف 
ملحقها )اوراق( يوم الحد 11/11/ 2012 وهو 
عنوانه  الن�سر  قيد  يل  كتاب  ف�سول  احد  �سيكون 
)يف م�سغل النقد البداع ناظرا.. البداع منظورا 
حلياة  يوؤرخ  الذي  هذا  كتابه  يف  كان  فلقد  اليه(. 
ابيه وحلياة ال�سرة على مدى عقود منذ )1929( 
يوم كانوا ي�سكنون حملة احليدرخانة يف ر�سافة 
رفعة،  ج��ده  على  ف�سال  كامل،  ول��د  حيث  ب��غ��داد، 
وحتى يوم اخلمي�ش الول من �سهر �سباط 1968، 
ح��ي��ث ت���ويف ك��ام��ل ب��ي��ك اث���ر ن��وب��ة قلبية ح���ادة، 

�سربته وكان يف ا�ستقبال عدد من �سيوفه وكانت 
النوبات القلبية قد بداأت تطرق حياته منذ �سيف 
ال���ع���راق،  ���س��رب��ت  ال���ت���ي  وال��ف��و���س��ى   ،1959
وال��ت�����س��ي��ي��ق ع��ل��ى ن�����س��اط��ات احل����زب ال��وط��ن��ي 
ال��دمي��ق��راط��ي، وم�����ازال يف ال���ذاك���رة الع��ت��داء 
الهمجي على م�سرية فالحية كان ينظمها احلزب، 
متجهة اىل وزارة الدفاع حيث مقر رئي�ش الوزراء 
حزيران  من  الول  يوم  �سحى  قا�سم  الكرمي  عبد 
ال��غ��وغ��اء ع��ل��ى ه���وؤلء  ف��ان��ه��ال��ت ج��م��وع   1959
ب�سكل  بالع�سي  �سربا  عليهم  فانهالوا  امل�ساكني، 
ب�سع، فكانت هذه احلادثة وحوادث اآخر �سببا يف 
مراجعة قا�سم حل�ساباته معهم، وهو ما اظهره يف 
متوز  يف  يو�سف  م��ار  كني�سة  افتتاح  يف  خطابه 
النوبة  ه���ذه  واث���ر  ب��ي��ك  ك��ام��ل  فا�سطر   .1959
فكان  العالج،  لغر�ش  مو�سكو  اىل  لل�سفر  القلبية 
الطبية  املعاجلة  من  ا�ستيائه  عن  لحقا  يتحدث 
امل�سح  يف  الرديئة  القامة  ظروف  وعن  املتاأخرة 
مو�سكو،  يف  املهذبة  غري  الفردية  العالقات  وعن 
بحيث ان كل �سيء هناك بدا له متاأخرا، وهو ما 
ال�سيخ  ح�سب  ال�ساعر  عنه  احل��دي��ث  يف  اف��ا���ش 
جعفر يف كتابيه )رماد الدروِي�ش( و)الريح متحو 
بيك  كامل  رواه  ما  طرائف  ومن  تتذكر(  والرمال 
كامال  – ب��ان  رف��ع��ة  ال���س��ت��اذ  ذل��ك  ي��ذك��ر  – كما 
مر�سى  م��ن  علمية  �سوفيتية  ب�سخ�سية  التقى 
امل�سح. كان �سخ�سية حمرتمة، فلما �ساأله الوالد: 

لهذا.  عنده  وقت  ل  انه  اجابه  �سيوعي؟  انت  هل 
وكان ابي يعلق على ذلك بقوله: هذا عاقل. تراجع 
القلب  طبيب  اخل��ا���ش،  طبيبه  وك���ان  �����ش164. 
البارع �سوكت الدهان قد تعهد اليه بانه ي�سمن له 
ال��ت��زم  م��ا  اذا  ق���ادم���ات  ���س��ن��وات  لع�سر  ال��ع��ي�����ش 
بتوجيهاته الطبية، وهي املدة، التي عا�سها حقا، 
وك���ان ال��ده��ان ال��رائ��ع ي��ع��وده ط��ب��ي��ا، واو���س��اه 
يا  ولكن  النوبة،  دهمته  ما  اذا  احلقنة  با�ستعمال 
ببع�ش  جمتمعا  وك��ان  دهمته،  اذ  الق���دار  ل�سوء 
غرفة  اىل  فخرج  القدامى،  احل��زب  قيادة  اع�ساء 
لي�سعف نف�سه ولكن، مل ت�سعفه يده لزرق  املكتبة 
احلقنة يف �ساقه، اذ فقد الوعي، وان�سكب الدواء 
على بنطلونه لقد كان املوت هذه املرة ا�سرع اليه، 
ل��ي��ق��ط��ف روح ك��ام��ل  وان��ق�����ش ط���ائ���ره ���س��ري��ع��ا 
البارع  النطا�سي  القلب  طبيب  خرج  اجلادرجي، 
قائال:  جبهته  �ساربا  عنده،  من  ال��ده��ان  �سوكت 
هذا  ف�سول  تقراأ  وان��ت  تلم�ش  م��ات.  كامل  م��ات 
مع  ومتاهيه  ذات��ه  مع  كامل  �سدق  املهم،  الكتاب 
ارائه بعك�ش اآخرين يدعون اىل افكار ويعتنقونها 
خرب  وم��ا  تطبيقها،  ع��ن  بانف�سهم  ي��ن��اأون  لكنهم 
اذهان  عن  ببعيد  الزهاوي  �سدقي  جميل  ال�ساعر 
الدار�سني، الذي كان يدعو اىل �سفور املراأة، لكنه 
كان يحجر امراأته يف البيت، وكان اذا زاره زائر 
اىل  وتذهب  لزائره  الطريق  تخلي  ان  بها  هتف 
احلياة  اىل  التمن  اب��و  جعفر  دع��وة  او  غرفتها، 
ان ي�سمح  اذا رجاه جنله عبا�ش  الع�سرية، حتى 
لكن  ب�سدة  ذلك  رف�ش  املو�سيقي  العزف  بتعلم  له 
لقد كان  افكاره ومتطابقا،  كامال كان متماهيا مع 
ا�سد ما يبغ�ش الكذب والتبجح والبخل، لذا حدد 
زوج  الدفرتي  �سبحي  حممود  ال�سيد  مع  عالقته 
ارث  م�ساألة  ب�سبب  )�سبيحة(  الوحيدة  �سقيقته 
�ستاء  بلندن  اخلبيث  باملر�ش  زوجته  وف��اة  بعد 
�سنة 1950، اذ كان قد طلب من بناته، ومل يرزق 
يف  ي�سكن  بناته  م��ازال��ت  وال���ذي  بولد  ال��دف��رتي 
دارت���ه���م الن��ي��ق��ة امل��ط��ل��ة ع��ل��ى دج��ل��ة يف حملتنا 
من  طلب  اك��رث  اذ  ال�سواكة  الكرخية؛  ال�سعبية 
فثار  ارث،  على  للح�سول  ك��اذب  ق�سم  اداء  بناته 
اخته،  من  ح�سته  عن  وتنازل  التوجه  لهذا  كامل 
تفاديا لتعري�ش البنات ل�سوء ت�سرف ب�سبب املال 
يف  رغبة  مذهبه  يغري  لن  الدفرتي  دف��ع  ما  وه��و 
اآيات متاهيه مع  الذي يحبه حبا جما، ومن  املال 
اف���ك���اره و���س��ل��وك��ه، ان���ه ك���ان ل ي��ث��ق مب��ن يكذب 
ويقامر، لذا كان ل يثق ب�)قا�سم ح�سن( على الرغم 
ك��ان ير�سل  م��رك��زه املتقدم يف احل���زب، لن��ه  م��ن 
اخليل  ���س��ب��اق  حل��ل��ب��ة  ال�سخ�سي  ك��ام��ل  ���س��ائ��ق 
حياته  يف  واملتبجح  وال��ك��اذب  فاملقامر  للرهان، 
يف  والريبة،  للتوج�ش  مدعاة  �سيكون  اخلا�سة، 
اذا امل�سوؤولية! من ايات هذا  العامة فكيف  حياته 
التطابق الرائع بني الفكر واحلياة انه على الرغم 
بانه  لهم  وو�سفه  م��ع��ه،  ال�سيوعيني  خ��الف  م��ن 
اعتقال  ل��دى  فانه  معهم،  �سيا�سيا  العمل  لميكن 
جنله ال�سغر )ن�سري( اثر �سباط 1963 وكان قد 
اخرجه من التوقيف يف مع�سكر ابو غريب لغر�ش 
خالتهم  اب���ن  للتوقيف  وارج���اع���ه  ال���س��ت��ح��م��ام 
ال�سبق  العراقي  ال���وزراء  رئي�ش  جنل  )ح��ارث( 
)طالل(  البارع  الطبيب  و�سقيق  �سوكت(  )ناجي 
الذي تويف �سنة 2004، كامل بيك ي�ستدعي جنله 

رفعت قائال له: لقد كلمت ن�سريا، واطلب منك ان 
ي��ديل  ب����ان ل  ت���وؤك���د  اي�����س��ا، وان  ان����ت  ت��ك��ل��م��ه 
باعرتافات او ي�سي باحد، مهما كانت ظروفه، وال 
ينظر  ان  يتمكن  ولن  حياته  ط��وال  نف�سه  �سيلوم 
اىل اولده او زوجته يف امل�ستقبل. لقد كان كامل 
ي�ستطع  لذا مل  الق�سوة،  نف�سه اىل حد  مع  �سادقا 
معاي�سة احلياة ال�سيا�سية القائمة على ال�ستئثار 
والن���ت���ه���از، ول��ق��د ك��ن��ت اع��ج��ب ك��ي��ف ق��ب��ل ه��ذا 
والداعي  احلياة  مكا�سب  يف  الزاهد  الدميقراطي 
اىل احلياة املدنية والد�ستور والقانون، كيف قبل 
الوزارة يف حكومة انقالب بكر �سدقي يف ت�سرين 
الول 1936؟ الذي جلب الويل للحياة ال�سيا�سية 
ال�سلطة  العراق، لنه فتح �سهية اجلي�ش على  يف 
يف  ع�سكري  ان��ق��الب  اول  وك���ان  ب��ه��ا،  والتحكم 
الوطن العربي، فكان هذا النقالب الطعنة الثانية 
الطعنة  وكانت  العراق  يف  ال�سيا�سية  احلياة  يف 
واملبكرة  املباغتة  الول  في�سل  امللك  وفاة  الوىل 
�سنة 1933، وملا مت�سي عليه �سوى اثنتي ع�سرة 
�سنة على بدئه ترميم احلياة يف العراق، اخلارج 
كيف  اقول  املتخلفة،  العثمانية  ال�سيطرة  من  توا 
انه  جند  التاريخ  ن�ستقرئ  اذ  لكن  بالوزارة؟  قبل 
على  ا�سهر  �ستة  نحو  بعد  ال���وزارة  م��ن  ا�ستقال 
اذ كان راتب  له من راتب جيد،  الرغم مما وفرته 
ال���وزي���ر ���س��ب��ع��ني دي���ن���ارا ف�����س��ال ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة 
يكون  ان  ال  اجلادرجي  كامل  يقبل  مل  اخلا�سة. 
متطابقا مع افكاره فغادر وظيفته واذ ي�ساأله رفعة 
قائد  م��ع  وف���اق  غ��ري  على  اب���اه  ان  وك���ان يحد�ش 
باقت�ساب،  يجيبه  ذل��ك  عن  ي�ساأله  واذ  الن��ق��الب 
ومعروف عن كامل بيك قلة الكالم ويتح�سب لكل 
كلمة يقولها، وكاأنه يحد�ش ان ما يتفوه به لنجله 
الكرب رفعة، �سيكون معرو�سا على النا�ش مكتوبا 
مب�سوؤولية،  ي��ت��ح��دث  الي����ام،  م��ن  ال��ق��اب��الت  يف 
كما  اخ��ر،  ع�سكري  اي  عن  يختلف  ل  انه  يجيبه: 
ب���اراء  معجبني  ال�����س��ن��وات  ت��ل��ك  �سيا�سيو  ك���ان 
م�سطفى كمال يف تركية، ومنهم �ساه ايران ر�سا 
اب��و ال�����س��اه الخ���ري )حم��م��د( ال���ذي اط��ي��ح ب��ه يف 
�سباط 1979 ف�سال على رئي�ش حكومة النقالب 
القبعة  بجعل  يرغب  كان  الذي  �سليمان(  )حكمت 
ال��غ��رب��ي��ة غ���ط���اء ل����روؤو�����ش ال����رج����ال امل��دن��ي��ني 
في�سل  امللك  توجيهات  بذلك  خمالفا  والع�سكريني 
املدنيني  لروؤو�ش  غطاء  )ال�سدارة(  بجعل  الول 
امللك  اىل  ن�سبة  )الفي�سلية(  ا�سم  عليها  واطلق 
)جزمة(  يحتذي  كمال  م�سطفى  كان  كما  في�سل، 
وهو ما دفع بال�ستاذ كامل اجلادرجي، لن يتهكم 
مب�سطفى  املتاأثرة  �سليمان  حكمة  ت�سرفات  من 
ال��وال��د، على  م��ن  ا�سمع  رف��ع��ة: كنت  ق��ال  ك��م��ال. 
بكمال  يت�سبه  ان��ه  �سليمان  بحكمت  ال��ذم  �سبيل 
�سيلب�ش  لعله  با�ستهزاء:  عنه  ويقول  ات��ات��ورك، 
راح  يوم  فد  بالن�ش:  قوله  واذكر  قريبا،  اجلزمة 
يلب�ش جزمة! تراجع �ش71 رجل هذا �ساأنه، يعتز 
ال�سدق  طريق  عن  بلده  خدمة  اىل  هادفا  بذاته، 
والخالق خرج من الدنيا خايل الوفا�ش، ال من 
مع  العمل  ي�ستطع  مل  له،  واحرتامهم  النا�ش  حب 
احلكم امللكي، كما مل ي�ستطع التوافق مع الع�ساكر 
اجلمهوريني، وما خرب لقاءاته مع قا�سم ور�سائله 
ول�سيما  النا�ش،  اذه��ان  على  بخافية  ع��ارف  اىل 
نقية  �سورة  اجلادرجي،  كامل  منهم.  الدار�سون 
م���ن ����س���ور ال��ب��اح��ث��ني ع���ن امل��ج��ت��م��ع ال��ف��ا���س��ل، 
والقريبني من اليوتوبيا، التي تدعو اىل ان يعلو 
الن�سان  لكن  بتوجهاته  وي�سمو  بذاته،  الن�سان 
جمبول على �سغائر احلياة و�سف�سافها وكان على 
كان  التي  ال�سامية  التوجهات  ه��ذه  من  النقي�ش 
دخلها  كما  الدنيا  من  فخرج  بيك  كامل  لها  يدعو 
اول مرة، نظيفا نزيها، عفيفا، وح�سبه انه و�سع 
ا�س�سا حلياة يف العراق ولكن.. جتري الرياح – 

احيانا – مبا ل ت�ستهي ال�سفن.

ول���د كام���ل اجلادرج���ي يف بغ���داد ع���ام 1897، ت���وىل من�س���ب اأم���ني 
العا�سمة لعدة مرات.

كان ه���و ووال���ده من اأ�س���د املعار�سي لإحت���الل الإنكليز للع���راق، وملا 
ن�سب���ت ث���ورة 1920 �س���اركا فيه���ا، فُنفي���ا وبقي���ة اأف���راد العائل���ة اإىل 

الإ�ستانة.
يف ع���ام 1926 ُع���ني بع���د ال�سماح ل���ه بالع���ودة معاونًا لوزي���ر املالية 

لل�سوؤون التي تتعلق بالربملان.
يف عام 1927 اأُتخب نائبًا يف الربملان.

يف ع���ام 1930 اإنتم���ى حل���زب الإخاء الوطن���ي الذي يراأ�س���ه �سا�سني 
الها�سمي، لكنه تركه يف عام 1933.

اإن�س���م جلماعة الأه���ايل يف العام ذات���ه ممثلة بجمعي���ة الربطة التي 
اأ�س�سه���ا جمموعة م���ن ال�سباب العراقيني الذي���ن در�سوا يف اجلامعة 
الأمريكية ببريوت اأهمهم: عبدالفتاح اإبراهيم و حممد حديد وجميل 

توما ونوري روفائيل.
اإن�سم لت�سكيالت احلزب ال�سرية مع جماعة الأهايل للتحركات التي 

كان يقوده الزعيم الوطني املعروف"جعفر اأبو التمن«.
اأي���د اإنقالب بك���ر �سدق���ي يف ع���ام 1936، وقد اإ�س���رتك اجلادرجي 

بوزترة الإنقالب.
اإختلف هو وجعفر اأبو التمن مع بكر �سدقي واإ�ستقال من وزارته.

يف اأيلول من عام 1942 اأ�س�ش �سحيفة"�سوت الأهايل«.
يف ع���ام 1946 اأ�س����ش ه���و وحمم���د حدي���د وح�س���ني جميل"احل���زب 

الوطني الدميقراطي«.
كان ه���ذا احل���زب معار�سًا ل�سيا�س���ة الدولة اآنذاك، ولع���ب دورًا بارزًا 

حت�سيد اجلماهري �سد معاهدة بورت�سموث.
يف عام 1949 قدمه نوري ال�سعيد للمحاكمة، وُحكم عليه بال�سجن مع 

وقف التنفيذ و�سد جريدة"�سوت الأهايل«.
يف ع���ام 1950 توىل ريا�سة جمعية ال�سحفيني التي �سعى جاهدًا هو 

وعدد من ال�سحفيني لتاأ�سي�سها يف هذا التاريخ.
الوطن���ي  باحل���زب  لتكوي���ن جبه���ة وطني���ة ممثل���ة  ع���ام 1951  يف 
الدميقراط���ي وحزب اجلبه���ة ال�سعبية الذي من اأقطاب���ه طه الها�سمي 

وحممد ر�سا ال�سبيبي.
بعد اإلغاء نوري ال�سعيد لالأحزاب يف عام 1952، مل يياأ�ش اجلادرجي 
ح���زب  م���ع  الوطني"بالإ�س���رتاك  املوؤمت���ر  لتاأ�سي�ش"ح���زب  ف�سع���ى 

الإ�ستقالل ممثاًل برئي�سه حممد مهدي كبة.
بع���د ث���ورة 1958، اإزداد اأم���ل اجلادرج���ي بالإ�سالح، ولكن���ه اأُ�سيب 
بنوب���ة قلبية يف العام نف�س���ه، وبعد حت�سن حالته ال�سحية مل ي�ستطع 
الإعت���زال ومغ���ادرة العم���ل ال�سيا�سي، فف���ي ع���ام 1962 اأ�سرف على 

جريدة"الوطن"وكان هو من يكتب مقالها الإفتتاحي.
�س���ارك يف العديد من الن�ساط���ات ال�سيا�سية بعد ه���ذا التاريخ، اأهمها 
املذك���رة التي قدمها ع���ام 1963 ح���ول الوحدة الإحتادي���ة وامل�سروع 
اخلا����ش به���ا الذي و�س���ع يف القاهرة الع���ام ذاته. وكت���ب بيانًا ُيدين 

العدوان الإ�سرائيلي عام 1967.
تويّف يف عام 1968 على اإثر نوبة قلبية حادة.

كان تاريخ���ه حاف���اًل يف كث���ري م���ن املج���الت، ال�سيا�سي���ة وال�سحفية 
والإدارية.

اأه���م املتبنيات املعرفي���ة للجادرجي  وم���ا اأ�سماها"فل�سفة احلزب"اأي 
احلزب الوطني الدميوقراطي فهي:

- اإميانه بالتقدمية: اأكد اجلادرجي عن تبني وحزبه للتقدمية، ولكنها 
لي�ست تقدمية �سيوعية، ذات النزوع الثوري"الراديكايل«.

- اإميان���ه بالإ�سرتاكية التي ُت�سارك بها الأغلبية الواعية )�ش140 من 
اأوراق كام���ل اجلادرج���ي(، اأو م���ا اأ�سماها"ال�سعبية"متفقًا يف روؤيته 

هذه مع عبدالفتاح اإبراهيم وحممد حديد.
- اإميان���ه بالدميقراطي���ة الت���ي ل ي���رى اأنه���ا تتعار����ش م���ع نزوع���ه 
اأنف�سهم"يتظاه���رون  ال�سيوعي���ني  اأن  ي���رى  لأن���ه  الإ�سرتاك���ي، 
بالدميوقراطي���ة وُيجي���زون اإ�ستعماله���ا لتحقي���ق مذهبهم")�ش182 
مذك���رات كام���ل اجلادرج���ي( واإن كانت دميقراطيتهم ه���ي دكتاتورية 
الربوليتاري���ة م���ا دام املجتم���ع طبقيًا. لذل���ك يدعو حزب���ه اإىل اإعتناق 
فل�سفة"اأقرب اإىل الإ�سرتاكية الدميوقراطية من اأي مذهب تقدمي اآخر 
)�ش183(، هي اإ�سرتاكي���ة ت�سعى لتحقيق اأهدافها بطريقة تدريجية، 
تب���داأ بتاأمي���م املرافق احليوي���ة للدول���ة و�سناعاتها اجلوهري���ة �سيئًا 
ف�سيئ���ًا، وتوجي���ه الدولة لل�س���وؤون القت�سادية وف���ق ت�سميم �سامل، 
وحت�س���ني اأح���وال املجتمع عن طري���ق ال�سمان الجتماع���ي والعدالة 
الجتماعية وتو�سيع احلريات الدميوقراطية من دون التقيد بالثورة 
يف �سبي���ل ذل���ك. )����ش183( فالدميوقراطية كم���ا يراها ه���ي ال�سبيل 
الأجن���ع لالإ�س���الح طاملا كان���ت احلكومة د�ستورية توؤم���ن بحق حرية 
التعبري، ويف حال �سدت احلكومة منافذ التعبري احلر، فال �سبيل اأمام 

حركات الإ�سالح �سوى اللجوء للقوة )�ش186(.
- دع���ى اإىل اأن تك���ون فل�سفت���ه وفل�سف���ة حزب���ه قريبة م���ن نهج حزب 
ملختل���ف  متثيل���ه  طبيع���ة  عل���ى  كونه"بره���ن  الربيط���اين،  العم���ال 
كل  وراء  بال�س���ري  يوؤم���ن  ل  كان  واإن  الطبقات")����ش208(، 
اإطروحاته"حذو النعل بالنعل"كما ُيقال، لأن ظروف ن�ساأته املجتمعية 
تختلف عن ظروف جمتمعنا العراقي، وقد عار�ش اجلادرجي وحزبه 
ال�سيا�سة اخلارجية حل���زب العمال الربيطاين"التي ما زالت ُت�سريها 

النزعات الإ�ستعمارية")�ش209(.
الو�سطى"الإنتلج�سيا"بعب���ارة  الطبق���ة  اأو  بالربجوازي���ة  اإميان���ه   -
املارك�سي���ني، وبقدرته���ا عل���ى التغي���ري والتجدي���د وتنمي���ة الوع���ي 
اجلماه���ريي، لأنها هي"التي حطمت فكرة احل���ق الإلهي يف �سراعها 

مع الإقطاع")�ش104، من اأوراق كامل اجلادرجي(.
- اإميان���ه وحزب���ه بالتعددي���ة احلزبي���ة، لأنه���ا ال�س���رط الأ�سا�سي يف 
الدميوقراطي���ة، لأن يف اإلغاء التعددية احلزبية، اإلغاء حلرية التعبري 
التي هي من اأوىل مقت�سيات وجود احلكم العادل )ُينظر:�ش142 من 

اأوراق كامل اجلادرجي(.
عا�ش ومات كامل اجلادرجي ممثاًل ل"�سوت الأهايل"ُمناديًا ومنافحًا 

عن حق اجلماهري بالعي�ش باأمان و�سالم وحرية.

كامل الجادرجي والحزب الوطني 

الديمقراطي

كامل الجادرجي في )صورة أب(
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ال�سوؤال الأول :

م���ا هو راأيكم يف حماول���ة النقالب التي جرت يف 
30 حزيران املا�سي وما هي اأ�سبابها يف راأيكم؟

اجلواب :
لق���د اأطلق���ت نعوت كث���رية على حماول���ة النقالب 
املذكورة فقد و�سف النق���الب باأنه طائ�ش واأرعن 
وم���ا اإىل ذل���ك م���ن النع���وت الت���ي تدل عل���ى املقت 
وال�ستن���كار اإل اأن م���ا يجب اأن نعرف���ه قبل اأطالق 
مث���ل هذه النع���وت من اأن حماول���ة النقالب كانت 
ح�سيلة تفكري الكثري من املغامرين الذين ل يرون 
و�سيلة لتغيري احلكم الذي ل يرت�سونه اإل و�سيلة 
النقالب امل�سلح فهو يف نظرهم الو�سيلة الوحيدة 
للو�س���ول اإىل احلكم وبقدر م���ا تت�سع هذه الفكرة 
وترت�سخ لدى الو�سوليني ولدى غري الو�سوليني 
اأي�س���ا فاأن النقالب���ات الع�سكري���ة ت�سبح حمتملة 
الوق���وع  ويتك���رر وقوعه���ا كلم���ا اأ�ستم���ر الو�سع 
الع���ام عل���ى �س���ذوذه وكلما ظ���ل بعيدا ع���ن احلكم 
الدميقراطي ال�سحي���ح. والنقالب الأخري بالرغم 
من �سع���ة ت�سكيالت���ه وتخطيطاته وكم���ا تبني بعد 
ف�سل���ه وبالرغم من اأهمية ال�سند ال���ذي اأ�ستند اإليه 
كما هو معروف كان ن�سيب الف�سل فيه منذ البداية 
اأكرث م���ن ن�سيب النج���اح ذلك لأن النا����ش �ساقوا 
ذرع���ا بكل اأن���واع احلك���م الع�سك���ري املغام���ر فلم 
ي�ستجب ل���ه خارج دائرة مدب���ري النقالب اإل نفر 
�سئيل م���ن اجلي�ش  واإما ال���راأي العام فلم يكرتث 

له على الطالق.

ال�سوؤال الثاين : 
هل تعتق���دون باأن النقالبات الع�سكرية مل يعد لها 

�سبيل النجاح يف العراق؟ 
اجلواب : 

ل ميك���ن اأن يبحث الأمر به���ذا ال�سكل من الب�ساطة  
فال���ذي ل �سك فيه ه���و اأن النا�ش مل يعودوا يثقون 
ب���اأي نوع من النقالب���ات الع�سكرية لتغيري احلكم  
بالرغم من رغبته���م ال�سديدة يف تغيريه فاملواعيد 
الكثرية التي قطعت مل تتحقق اأبدا ما عدا التطور 
املفاج���ئ الذي ح�س���ل يف الق�سي���ة الكردية بوقف 
اأطالق النار  وهي من دون �سك عمل مربور واأن كنا 

نعتقد باأن الرغبة امللحة   اأو بالأحرى ال�سغط 
ال���ذي ج���رى يف �س���رورة حت�س���ني العالقات 
م���ع اإيران  ويف ه���ذا الظرف بال���ذات قد لعب 
تل���ك اخلط���وة احل�سن���ة.  رئي�سي���ا يف  دورا 
اأم���ا بقي���ة الأو�ساع غري الطبيعي���ة يف البالد  
فق���د ا�ستم���رت وا�ستم���رت ب�سببه���ا احلال���ة 
القت�سادية ال�سيئ���ة وما اإىل ذلك من الأمور 
امل�ستع�سية والتي كان ق���د ا�ستب�سر باإمكان 
حله���ا بع�ش الذين يهتم���ون ب�سماع ندوات 
التلفزيون اخلا�سة وحتى هوؤلء املتفائلني 
وبح�س���ن الني���ة طبع���ا  اأ�سبح���وا ل يرون 
�سبيال للتغي���ري غري النتق���ال ال�سريع اإىل 
الو�سع الد�ستوري وحتقيق الدميقراطية 
القائم���ة  عل���ى وج���ود احلري���ات العام���ة 
والنتخاب���ات  ال�سيا�سي���ة  والتنظيم���ات 
احل���رة  بحي���ث تنبث���ق عن ذل���ك حكومة 
م�سوؤول���ة جت���اه ال�سعب فت�س���ري الأمور 

�س���ريا طبيعيا دون رجات ودون هزات. اأن ما كان 
ل���دى النا�ش م���ن رغبة ملحة لتغي���ري احلكم امللكي 
البائد عل���ى الأ�س�ش املذك���ورة اأدى اإىل قيام ثورة 
14 مت���وز �سنة 1958م  والتي كانت بحق ثورة ل 
انقالبا ع�سكريا كما اأراد البع�ش اأن ينعتها للتقليل 
من �ساأنها وقد كان املفرو�ش اأن حتقق تلك الثورة 
حترير الع���راق وتقدمه ومتك���ني ال�سعب من حكم 
نف�سه بنف�سه اإل اأن ما اعقب الثورة كان مع الأ�سف 
حتقي���ق جوانب معينة من اأهدافه���ا وعدم حتقيق 

اجلوانب الأخرى. 
حقق���ت  ق���د  كان���ت  واأن  الواق���ع  يف  الث���ورة  اأن 
مكا�س���ب كب���رية اإل اأنها مل حتقق النتق���ال بالبالد 
اإىل الو�س���ع الدميقراط���ي املن�س���ود فلق���د حدث���ت 
اختالط���ات ومالب�س���ات تعود اإىل عوام���ل داخلية 
وخارجي���ة  مم���ا اأدى اإىل �سل�سل���ة م���ن النقالبات 
الع�سكري���ة وحم���اولت النقالب الفا�سل���ة رافقت 
بع�سه���ا ماآ�سي وفظائع كب���رية مما اأوجد حالة من 
القل���ق ال�سدي���د  وعدم ال�ستقرار وتن���اوب العهود 
الع�سكري���ة والنقالبات فاأن ال�ستنتاج الذي يجب 
اأن ن�ستخل�س���ه اأذن م���ن ف�س���ل حماول���ة النق���الب 
الأخ���رية ه���و لي����ش التنب���وؤ مبا يح���دث ملحاولت 

لك النق���الب يف امل�ستقبل واإمنا يجب اأن يكون  ذ
ال�ستنت���اج اأن الراأي العام العراقي قد اأ�سبح الأن 
راغبا اأكرث من اأي وقت م�سى  يف حتقيق النتقال 
اإىل الو�س���ع الدميقراطي الطبيعي عن غري طريق 
النقالب���ات واأن على امل�سوؤول���ني اأن يعك�سوا هذا 
ال���راأي العام عل���ى حقيقته بدل م���ن الإ�سرار على 
مناه�س���ة احلزبي���ة والأحزاب وبدل م���ن التم�سك 
بنظري���ة احل���زب الواح���د اخلاطئ���ة املتمثل���ة يف 
الحت���اد ال�سرتاك���ي كم���ا اأ�س���ار اإىل ذل���ك رئي����ش 
الوزراء يف موؤمت���ره ال�سحفي الأخري بل اأن على 
امل�سوؤول���ني اأن يعرتفوا بواقع الع���راق ال�سيا�سي 
والجتماع���ي والقت�س���ادي عل���ى حقيقت���ه  وباأن 
احت���كار احلك���م من قبل فئ���ة معينة لن ي���وؤدي اإىل 

ال�ستقرار 
ولن ينهي احتم���الت املغامرة والطي�ش  مهما كان 
ن�سي���ب تل���ك الحتمالت من جن���اح اأو ف�س���ل. اأن 
ع���دم اأخ���ذ العربة مما وق���ع حت���ى الأن والإ�سرار 
على ه���ذا الطري���ق اخلاط���ئ  فاأنه �س���وف يعر�ش 
الب���الد اإىل جانب احتم���الت املغامرة اخلطرة اإىل 

خماط���ر اأخ���رى ويف مقدمتها ا�ستغ���الل ف�سل مثل 
هذه النقالبات للهجوم عل���ى مكا�سب ثورة متوز 
ولت�سرب املقاومني لتلك الثورة اإىل مراكز ال�سلطة 
والجت���اه بال�سيا�س���ة العراقي���ة  وجه���ة مناه�سة 
ملب���ادئ احلي���اد الإيجاب���ي ومكافح���ة ال�ستعم���ار 
ومناه�سة الحتاد العربي الذي كنا ول نزال ندعو 
اإليه ويف مقدمة تل���ك الخطار اأي�سا  هو ا�ستغالل 
مثل ه���ذا الو�سع غري امل�ستق���ر واملت�سع�سع ماليا 
من قبل ال�سركات الحتكارية التي تتحني الفر�ش 
لت�ستغل نقاط �سعفه  وحت�سل منه على امتيازات 
جمحف���ة بحق���وق البالد كم���ا هو �سائع ع���ن الدور 

الذي تلعبه �سركات النفط يف هذا ال�ساأن. 
اأنن���ا نعتق���د باأن املوق���ف ال�سحيح ال���ذي يجب اأن 
تقف���ه الب���الد بع���د ف�س���ل تل���ك املحاول���ة النقالبية 
وانك�س���اف ا�ستي���اء ال���راأي الع���ام م���ن املغامرات 
امل�سابهة  هو اأطالق احلري���ات العامة وت�سفية 
الأو�س���اع ال�ساذة ب�سرع���ة  والتمهيد لقيام 
حياة دميقراطية ت�ستند اإىل حرية التعبري 
ملختل���ف الفئ���ات ال�سعبي���ة وم�ساهم���ة تلك 
الفئات عن طريق احزابها  يف بناء الو�سع 
الدميوقراط���ي الربمل���اين املن�س���ود وال���ذي 
�سوف يبق���ى مزيفا اإذا ما ا�ستند اإىل احلزب 
الواح���د املق���رتح  كم���ا اأن���ه �سيبق���ى �سعيفا  

معر�سا لكل مغامرة تخطر على البال. 

ال�سوؤال الثالث : 
ال���ذي ي�ستحق���ه  م���ا ه���و يف راأيك���م العق���اب 

القائمون بالنقالب الأخري؟ 
اجلواب : 

اأنن���ي ل اوؤم���ن باأطالق الحكام به���ذه ال�سهولة 
والب�ساط���ة كما اأنني ل ا�ستطيع اأن اأدعو اإل اإىل 
�سيادة القان���ون يف كل اجراء يتعل���ق بالق�سايا 
العامة وب�سمنها فر�ش العقوبة  ويف ق�سية مثل 
ه���ذه لها جذورها وا�سبابها البعيدة والقريبة  فاأن 
لبد اأن يكون عالجها ب�سورة بعيدة عن العواطف 
اأو روح النتقام. ونحن نوؤمن من جهة اأخرى باأن 
النقالبات الع�سكرية يف الع���راق اأ�سبحت مر�سا 
من الأمرا����ش ال�سارية الوبيلة والت���ي تهدد كيان 
البالد  وتنخر يف و�سعها القت�سادي والجتماعي 
ومثل هذه الأمرا�ش ل يفيد معها العالج النفرادي   
بقدر ما يفيد معها العالج الواقي من املر�ش نف�سه 
والع���الج الوحي���د الواقي كم���ا نعتقد  ه���و اإحالل 
النظام الدميقراطي وتر�سيخه  بحيث يتيح حرية 

التعبري لكل الفئات. 
ونح���ن نعتقد اأي�س���ا باأن الذين بيده���م ال�سالح اأو 
الذي���ن يغامرون باحل�سول علي���ه من اأجل حتقيق 
غاياته���م ب���اأن ل يفك���روا بال�ستي���الء عل���ى احلكم 
بالقوة امل�سلحة لو اأتيحت لهم الطرق الدميقراطية 
اأمام ال�سع���ب فاأ�سبح هو احلاكم واأ�سبحت قواته 
امل�سلحة جزءا م���ن موؤ�س�سات الدولة الدميقراطية 
اخلا�سعة للقوانني ومتم�سكة مبهامها ال�سامية يف 

الدفاع عن الوطن. 
بغ���داد يف 21 ربي���ع الأول �سن���ة 1386ه�  املوافق 

10 متوز �سنة 1966م 

عن: منتدى التاريخ العراقي ملختلف الع�ص�ر
◄

س���ع���اد م��ح��م��د م��ره��ج

ثم���ة حقيق���ة تاأريخية لبد من ذكره���ا ال وهي، ان 
يا�س���ني الها�سم���ي رئي�ش حزب ال�سع���ب كان يروم 
م���ن تاأ�سي�ش حزب���ه ا�ستقط���اب ال�سب���اب ليكونوا 
ن���واة لكتلة برملانية معار�س���ة يف جمل�ش النواب، 
المر الذي حف���ز اجلادرجي اإىل تر�سيح نف�سه عن 
ل���واء الدليم، مما مكنه من الف���وز يف انتخاب عام 
1927م، وه���ذا ما اث���ار حفيظة ح�س���اده، فانربى 
ال�سحفي املع���روف اإبراهيم �سال���ح �سكر يهاجمه 
يف جري���دة الزمان ويت�ساءل عن ه���ذا الفتى الذي 
اقتحم ا�سوار الربملان على اكتاف يا�سني الها�سمي 

واخذ مقعده بني ال�سيوخ والكهول.
وعندم���ا ا�سب���ح يا�س���ني الها�سم���ي رئي����ش حزب 
ال�سع���ب وزيرًا للمالي���ة يف 19اأيلول 1929 – 13 
ت�سري���ن الث���اين 1929م، ت�س���اءل دور احل���زب، 
وبداأت”تتقاذف���ه الأه���واء اخلا�س���ة«، الأمر الذي 
بالنهاي���ة اإىل”ا�سع���اف احل���زب واإ�سع���اف  ادى 

املعار�سة«.
وعل���ى الرغ���م م���ن نهاي���ة ح���زب ال�سع���ب، ال ان 
اجلادرجي ظل على �سلة وثيقة بيا�سني الها�سمي، 
فعندم���ا ا�س����ش الأخ���ري ح���زب الإخ���اء الوطن���ي 
ال���ذي اجازت���ه وزارة الداخلي���ة يف 25/ت�سري���ن 
حل���زب  مك���ربة  �س���ورة  وكان  الث���اين/1930م 
ال�سعب، ان�سم اجلادرجي له، وا�سبح احد اأع�ساء 
الهيئ���ة املوؤ�س�سة له، ف�سال عن انه توىل م�سوؤولية 
جريدة الخاء الوطني التي ا�سدرها احلزب دفاعا 

عن اآرائه وتعبريًا عن مواقفه.
ان اله���دف ال�سا����ش م���ن تاأ�سي����ش ح���زب الخ���اء 
الوطن���ي، كان من اجل احب���اط معاهدة 1930 يف 
الع���راق، ال ان احل���زب مل يتمكن م���ن ذلك، ب�سبب 
وج���ود ح���زب العهد ال���ذي اأقرت���ه وزارة الداخلية 
اأ�س�س���ه  ال���ذي  الأول/1930م،  14/ت�سري���ن  يف 

نوري ال�سعيد، م���ن اجل اإبرام املعاهدة 
املذكورة.

الإخ���اء  ح���زب  راأى  ذل���ك  اج���ل  م���ن 
الوطني ان اأف�س���ل �سبيل لتقوية دوره، 
توحي���د  ه���و  العه���د  ح���زب  واإ�سع���اف 
جه���وده مع احل���زب الوطن���ي العراقي، 
الذي اأ�س�سه جعفر ابو التمن)، اإذ تاألفت 
جبهة وطنية و�سعت ميثاقا لها يف 16/

ت�سرين الث���اين/1930م �سميت بجبهة التاآخي او 
وثيقة التاآخي.

ب���ذل رجال احلزبني كل ما بو�سعهم من اجل ف�سح 
ال���وزارة ال�سعيدي���ة الأوىل يف 23/اذار/1930م 
ابرم���ت  الت���ي  الأول/1931م،  19/ت�سري���ن   –
معاهدة 1930م، اإذ قام كامل اجلادرجي وعدد من 
رفاقه بجولة �سيا�سي���ة ملدن الفرات الو�سط وذلك 
من اجل”تاأليب �سيوخ الع�سائر والراأي العام �سد 
احلكومة وال�سغط عليها م���ن اجل عدم الت�سديق 

على املعاهدة«.
مل ت�ستم���ر اجلبه���ة الوطنية ب���ني احلزبني طويال، 
اذ ان�سح���ب احل���زب الوطن���ي العراق���ي منها، بعد 
ان �س���ارك بع�ش ان�سار ح���زب الخاء الوطني يف 
وزارة ر�سيد ع���ايل الكيالين 20/اآذار/1933م – 
9/ايلول/1933م، المر الذي دفع اجلادرجي اىل 
اأن ين�سحب من حزب الخاء الوطني وذلك ب�سبب 

مواقف احلزب املتذبذبة.
ان ان�سح���اب اجلادرجي من حزب الإخاء الوطني 
ل يعن���ي نهاية مطافه ال�سيا�سي، بل بداأ يبحث عن 

تنظيم �سيا�سي يعرب عن طموحاته الوطنية.
ان�سمامه اإىل جماعة الأهايل : 

راأى كامل اجلادرج���ي يف جماعة الأهايل ما يلبي 
طموح���ه واأفكاره، اذ ُتعد اأول مدر�سة دميقراطية، 

ط���ورت اأفكاره���ا مواكب���ة للتح���ولت الجتماعية 
لتحقيق الأهداف الوطنية يف جماعة الأهايل، كما 
ا�سطل���ح عليها مدر�سة الأه���ايل. وهناك من يطلق 

على جماعة الأهايل خطاأ حزب الأهايل.
متث���ل جماعة الأهايل، جتمع���ًا وطنيًا تقدميا، �سم 
بع�ش الإ�سالحي���ني والليربالي���ني، الذين اهتموا 
اإ�س���الح  لأي  كاأ�سا����ش  الجتماع���ي،  بالإ�س���الح 
�سيا�سي، كم���ا انهم اول هيئة حملية ن�ساأت يف بلد 
عربي، حاولت ان ترب���ط بني اأفكار اجليل اجلديد 

وال�سيا�سيني القدماء.
ب���ذل اجلادرج���ي كل م���ا بو�سعه من اج���ل دميومة 
اأفكار جماعة الأهايل، اذ اقرتح تاأ�سي�ش هيئة غري 
�سيا�سي���ة �سميت فيما بعد”جمعية ال�سعي ملكافحة 
المية«، التي كان���ت تدعو يف الظاهر اإىل مكافحة 
المية بني املواطنني، ال ان الغر�ش ال�سا�ش منها 
ه���و العمل ال�سيا�سي، ويرج���ع ال�سبب يف ذلك لأن 
معظم جماعة الأهايل كان���وا موظفني مدنيني ومل 
يك���ن ي�سمح لهم، مبوجب القان���ون، النت�ساب اإىل 
الأحزاب ال�سيا�سية، وهي التي ا�سبحت فيما بعد 

ا�سا�سا ملنهج”جمعية الإ�سالح ال�سعبي«.
ينبغ���ي الإ�س���ارة اإىل ان اجلادرج���ي عل���ى الرغ���م 
م���ن كونه �ساحب فك���رة تاأ�سي����ش اجلمعية ال انه 
مل ي�سب���ح رئي�س���ًا لها، بل كان اح���د اأع�ساء الهيئة 

الإدارية املركزية.
لق���د مث���ل ع���ام 1931م منعطف���ا جدي���دا يف حياة 
اجلادرج���ي حيث �سه���د انتماءه اإىل ح���زب الآخاء 
الوطن���ي ال���ذي كان يراأ�س���ه يا�س���ني الها�سم���ي، اإذ 
اختاره الخري من ب���ني ال�سباب ليكون ع�سوا يف 
اللجن���ة العليا للحزب واأوعز ل���ه بتويل م�سوؤولية 
جريدة الآخاء الوطني  التي كان ي�سدرها احلزب 

لطرح اأفكاره والتعبري عن مواقفه.
وظه���ر ا�س���م كام���ل اجلادرج���ي يف الع���دد التا�سع 
23/اآب/1931م  الح���د  ي���وم  ال�س���ادر  ع�س���ر 
بو�سف���ه املدي���ر امل�س���وؤول للجريدة، وكت���ب املقال 
الفتتاح���ي لذل���ك الع���دد بعنوان”عي���د اجللو����ش 
امللك���ي ع���رب غالية”ال���ذي �سل���ط فيه ال�س���وء على 
الذك���رى العا�س���رة لرتق���اء �ساح���ب اجلاللة امللك 
في�سل الول عر�ش الع���راق يف 23/اآب/1921م، 
فق���د كانت له���ذه الذكرى �سداه���ا  يف النفو�ش لن 
يومه���ا ذو قيم���ة يف تاأري���خ الع���راق احلديث جاء 
فيه”يتفان���ى ال�سعب يف الخال����ش ملليكه اذ يرى 
يف ذات���ه حاميا لد�ستوره وي�سون ب�سدور ابناءه 
عر�س���ه اذ يج���د يف العر����ش رمز جه���اده وعنوان 

من وثائق الحركة الديمقراطية في العراق

رأي الجادرجي في االنقالبات 
العسكرية..

بعد فشل الحركة االنقالبية 

التي قام عارف عبد الرزاق 

أحد ضباط الجيش لقلب نظام 

الرئيس عبد الرحمن محمد 

عارف يف الثالثني من حزيران 

1966، وجهت احدى الصحف 

العراقية القريبة من الحركة 

الدميقراطية ثالثة اسئلة لالستاذ 

كامل الجادرجي عن موقفه من 

الحركات االنقالبية العسكرية، 

وقد اجاب عنها برصاحته 

املعهودة، وتعد هذه من 

الوثائق النادرة للحركة 

الدميقراطية يف العراق، 

ونقدمها يف ملحقنا هذا.

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

كامل الجادرجي في الثالثينيات
انتمى كامل  الجادرجي يف بداية حياته السياس��ية إىل 

حزب الشعب، الذي اجيز من قبل وزارة  الداخلية يف 

3/كانون األول/1925م، إذ أصبح له كيان رسمي وكانت 

ش��عارات  الحزب، االخالص والتضام��ن والتضحية. 

وذلك ألسباب عدة، ابرزها انه كان يرتبط  بصلة قوية 

ب� ياسني الهاشمي  رئيس الحزب عندما عينه االخري يف 

عام 1926م  سكرتريا خاصا للشؤون الربملانية،

فض��ال عن ذلك ان حزب الش��عب كان حزبا معارضا، 

لحزب التقدم، الذي اسسه عبد املحسن السعدون يف 

26/حزيران/1925م وكان حزبا سياسيا برملانيا بحسب 

التقاليد الدس��تورية املتبعة يف الب��الد الدميقراطية، 

الذي كان يف الحكم حينذاك، االمر الذي يؤكد وبدون 

ش��ك ان الجادرجي قد اختار طريق املعارضة أسلوبا 

سياسيا ملواجهة سياسة السلطة الحاكمة.

ان منهاج حزب الشعب قد استهوى الجادرجي كثريا، 

ال س��يام انه تضمن الس��عي السعاد الش��عب، وتأمني 

االس��تقالل الت��ام، وبناء الدولة العراقية عىل اس��س 

وطنية قوية.
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◄◄
�سعيه يف اخلال�ش من ال�سيطرة الغربية...«.

مل يكت���ف اجلادرج���ي بذل���ك، فق���د ح���اول ان يعيد 
الذاك���رة عندم���ا ت���وج املل���ك في�س���ل عل���ى عر����ش 
العراق واإثارته مو�سوع���ًا يف غاية الأهمية متثل 
يف ال�سي���ادة واحلك���م وعالق���ة ذل���ك يف العالق���ات 
ال�سيا�سي���ة ب���ني الع���راق وب���ني حليفت���ه بريطانيا 
والت���ي يجب ان ل تتعدى �س���الت الدول املتحالفة 

املتحدة امل�سالح.
اأراد اجلادرج���ي ان يوؤك���د يف مقال���ه ان النت���داب 
ه���و الل���ون اجلديد م���ن ال�ستعم���ار يتقم�ش ثوب 
معاه���دة التحالف فظل ال�سعب م���ن ذلك اليوم يف 
ن�س���ال عني���ف م���ع حليفت���ه بريطاني���ا، ويت�ساءل 
ه���ل  امل�سائ���ب ان تعق���د ال���وزارة ال�سعيدي���ة بعد 
ذل���ك الن�سال معاهدة 30 حزي���ران 1930 وترجع 
به���ا البالد من النت���داب اإىل الحتالل وحتكم على 
العراق باأن يبقى را�سخ���ا ل�سيطرة اجنبية مثلوم 

ال�سيادة ربع قرن؟.
ب���نّي كام���ل اجلادرج���ي يف مق���ال افتتاح���ي ن�س���ر 
عل���ى اربعة اعمدة وكانت ال�سفح���ة باأكملها ب�ستة 
اعم���دة فق���ط حت���ت عنوان”معن���ى ال�سي���ادة يف 
ع�س���ر الدميقراطية”دعا فيه اإىل �سرورة م�ساركة 
ال�سعب يف دميقراطي���ة برملانية �سحيحة من اجل 

حتقيق التقدم.
ا�سار فيه اإىل اأّن و�سع امللك يف المم الدميقراطية 
دقي���ق للغاية ل يتم له الكيان ال عندما يتمتع الفرد 
بحقوق���ه كاف���ة الجتماعية وال�سيا�سي���ة فامللك يف 
الدول���ة الدميقراطي���ة – م���ا عدا القي���ام بواجباته 
الد�ستوري���ة – يجب ان يكون ممث���اًل لروح العدل 
بكل ما ت�ستمل علي���ه الكلمة من معان دقيقة فيجب 
ان يحتف���ظ بحياده الت���ام جتاه الأح���زاب والكتل 
ال�سيا�سي���ة ويج���ب ان يراق���ب تطبي���ق القوان���ني 
بنظ���ر حكيم وامع���ان ت���ام ويجب ان يق���ر باحلق 
وينت�س���ر ل���ه دون �سواه، ويراأف بزي���د كما يراأف 
بعم���رو وبذلك دون �سواه ي�ستطيع القيام بواجبه 

جتاه المة....
وبع���د اندم���اج احلزب���ني ]ح���زب الخ���اء الوطني 
واحلزب الوطني العراقي[ واإ�سدار وثيقة التاآخي 
بينهما كت���ب كامل اجلادرجي مقال افتتاحيا حتت 
عنوان”احتج���اج احلزبني ح���زب الخاء الوطني 
واحل���زب الوطن���ي عل���ى ت�سرف���ات ال���وزارة م���ن 

جمعية ا�سحاب ال�سنائع«.
»ياأ�س���ف احلزب���ان املتاآخي���ان ان ي�سدف���ا من وقت 
لخر ح���وادث موؤمل���ة تاأتي به���ا ال���وزارة ب�سورة 
خمل���ة بحري���ات الأف���راد املكفول���ة بالد�ست���ور مما 
ت�سطر اإىل تك���رار الت�سديع جلاللتكم بالحتجاج 
عنه���ا، اإذ تاأ�س�ست يف هذه الب���الد جمعية ا�سحاب 
ال�سنائ���ع لتنظي���م ام���ور ارب���اب امله���ن وتهذيبهم 
واملدافع���ة ع���ن م�ساحله���م... وذل���ك مل���ا قام���ت به 
�سد ه���ذه اجلمعية من املاأ�س���اة املحزنة منها القاء 
القب����ش على رئي����ش هذه اجلمعي���ة، ومنها تدخل 

الوزارة يف �سوؤون هذه اجلمعية«.
طل���ت علين���ا جري���دة الخب���ار يف الع���دد )80(، اإذ 
حملت الت�سل�سل نف�سُه جلريدة الآخاء الوطني اأي 
كانت امت���دادًا لها ون�سرت يف ذل���ك مقال افتتاحيا 
بعنوان:”عطل���ت جري���دة الآخ���اء الوطني”وذلك 
بن���اًء على ام���ر وكي���ل وزي���ر الداخلي���ة اإذ مل يرق 
جري���دة  ت�ستم���ر  ان  الداخلي���ة  وزارة  نظ���ر  يف 
املعار�س���ة عل���ى معار�ستها ف���راأت يف مقالة”ومع 
ذل���ك يجتمعون«، حتديا ملجل�سهم وذكرت اجلريدة 
)نحن مل ن�سف ه���ذا املجل�ش باأقل من حقيقته ومل 

نقل فيه اأكرث م���ن راأي احلزب ال�سريح، والغريب 
ان ال���وزارة القائم���ة ل تنفك يف كل ان���ذار توجهه 
باأنه���ا تتهم اجلري���دة املعطلة باأنه���ا تن�سر مقالت 
واخبارا من �ساأنها اث���ارة الكراهية على احلكومة 
والخ���الل ب�سالم���ة ال���دول اإىل اآخر م���ا هنالك من 

غر�ش واجتاهات( فتم تعطيلها ملدة �سهر واحد.
ان�سمام كامل اجلادرجي اإىل جماعة الأهايل : 

تاأ�س�ست جماعة الأه���ايل يف ال�سنوات الأوىل يف 
ثالثيني���ات الق���رن املا�سي، فقد ق���دم ح�سني جميل 
طلبا اإىل وزارة الداخلية يف 16/حزيران/1931م 
لإ�س���دار �سحيف���ة �سيا�سية يومي���ة باأ�سم الأهايل، 
نيابة عن موؤ�س�سي امل�سروع للح�سول على امتياز 

باإ�سدار اجلريدة.
ان ذل���ك الختي���ار كان رغب���ة يف ان يك���ون ال�س���م 
م�ستقا م���ن معنى ال�سعب، ف�سال عن تاأثر اجلماعة 
الت���ي ا�س���درت اجلريدة بح���زب الوف���د امل�سري، 
و�سحافت���ه التي كانت معروف���ة بكفاحها الوطني، 
ومن اب���رز جرائد احل���زب اآنذاك جري���دة الأهايل 
ل�ساحبه���ا عبد الق���ادر حمزة، والت���ي كانت ت�سدر 

يف مدينة الإ�سكندرية مب�سر.

بنوعي���ة  اجلادرج���ي  كام���ل  لإعج���اب  وبالنظ���ر 
اجلريدة اجلدي���دة اذ كان املدير امل�سوؤول جلريدة 
الآخ���اء الوطن���ي اآن���ذاك كت���ب كلم���ة يف جريدت���ه 
الأخ���رية يرحب باجلري���دة اجلدي���دة ويتمنى لها 
التوفي���ق يف م�ساعيه���ا، وبع���د مدة ق�س���رية �سعر 
كامل اجلادرجي انه اقرب اإىل جماعة الأهايل منه 
اإىل حزب الآخاء الوطن���ي هذا ما اكده رفيق دربه 
حممد حديد يف مذكراته، وروى كامل اجلادرجي 
ذكرياته مع جماعة الأهايل قائال :”... وقد ح�سلت 
رغبة م���ن اجلهتني على ما اعتق���د فمن جهتي كنت 
اود الت�س���ال بهذه اجلماعة وكان���ت نف�ش الرغبة 
من جهته���م فات�سلت اول مع عبد الفت���اح اإبراهيم 
ث���م عب���د الق���ادر اإ�سماعيل وكلم���ا ات�سلن���ا توثقت 
�سلتنا، واجتمعن���ا يوما بداري وكان احلا�سرون 
عب���د الفت���اح اإبراهي���م وحممد حدي���د وعلي حيدر 
وبحثن���ا يف لزوم و�سع منه���ج اجتماعي �سيا�سي 
يكون ا�سا�سًا جلمعية �سيا�سية وخطة ت�سري عليها 

جريدة الأهايل وكان ذلك يف اوائل 1933«.
�س���درت جريدة الأه���ايل و كانت تدع���و اإىل خطة 
معين���ة ومبداأ مق���رر هو ال�سعبية وذل���ك يف اوائل 

ع���ام 1933م اإذ ا�س���درت جماع���ة الأه���ايل كرا�سة 
�سغ���رية من ثمان �سفحات حت���ت عنوان ال�سعبية 
املب���داأ ال���ذي ت�سعى الأه���ايل لتحقيق���ه و كان لعبد 
الق���ادر اإ�سماعي���ل دور يف اعداده���ا. او�سحت فيه 
مفهوم ال�سعبية ومبادئها ال�سيا�سية والقت�سادية 
والجتماعي���ة، ورغبته���ا يف ار�س���اء ال�سع���ب من 
دون متييز بني الأفراد، ح�سب الطبقة او املولد او 
الدين، واإىل �سرورة القيام باإ�سالحات اجتماعية 

�سريعة يف العراق.
كم���ا اكدت احلري���ة ال�سخ�سي���ة و حرية ال���راأي و 
تكافوؤ الفر�ش، وذكر عبد الغني املالح اأن ال�سعبية 
هي اقدم وثيقة �سيا�سي���ة واقت�سادية معروفة يف 
تاري���خ العراق، ورمبا يف تاري���خ املنطقة العربية 
و ت�سل���ح لتك���ون – النواة – الت���ي حتمل �سروط 
النم���و كلها م���ن اجل تط���ور احلرك���ة ال�سرتاكية 

والنظرة العلمية لها يف العراق وما جاوره.
التم���ن  اب���و  ح���ّول اجلادرج���ي ورفيق���اه جعف���ر 
وحكمت �سليمان اأفكار جماعة الأهايل، من مرحلة 
املثالي���ة اإىل الواقعي���ة، اذ ا�ستطاع ه���وؤلء ولأنهم 
اأك���رث خ���ربة وجترب���ة واكرب �سن���ا واأك���رث معرفة 
باأم���ور ال�سيا�سة، ان يحولوا جماع���ة الأهايل من 
جم���رد فك���رة �سيا�سي���ة اإىل عم���ل �سيا�س���ي بحيث 
اليومي���ة،  بال�سيا�س���ة  تهت���م  اجلماع���ة  ا�سبح���ت 
وميكن الق���ول انها ارتفعت اإىل ق���وة �سيا�سية عن 
طريق �سحيفة الأه���ايل واملو�سوعات التي تن�سر 
فيها والإ�سهام���ات الكثرية لكاتبها ح���ول الق�سايا 

التي تهم املجتمع.
مل يك���ن املقال موقعا با�س���م كاتب معني، وهذا نهج 
داأب���ت علي���ه اجلري���دة يف مرحلته���ا الأوىل الت���ي 
امتدت حتى عام 1937م، ومما يدل عليه هذا النهج 
ان كتابة املقالت الفتتاحية يف جريدة الأهايل مل 

يكن عماًل فرديا، وامنا كان عمال جماعيًا.
وعل���ى اثر ن�سرها مق���اًل افتتاحي���ا يف العدد 146 
ال�س���ادر يف 6/مت���وز/1932م، بعنوان”الأ�س���ل 
حكوم���ة  اللوان”ا�س���درت  تع���ددت  وان  واح���د 
ن���وري ال�سعيد، ام���را بتعطيلها مل���دة ثالثة ا�سهر، 
ومل���ا ع���ادت اإىل ال�س���دور ن�س���رت يف الع���دد 148 
ال�سادر 8/كانون الث���اين/1933م مقال افتتاحيا 
بعنوان”نحن �سعبيون”فقامت احلكومة بتعطيلها 
مرة اأُخرى ملدة �ستة ا�سهر وتوالت اوامر التعطيل 
اإىل ان توقف���ت اجلري���دة ع���ن ال�س���دور يف عه���د 

وزارة جميل املدفعي يف 12/اآذار/1934م.
ح�س���ل كام���ل اجلادرج���ي عل���ى امتي���از جلري���دة 
�سوت الأه���ايل يف 11/�سب���اط/1934، ف�سدرت 
جري���دة �س���وت الأهايل ب���دل عن جري���دة الأهايل 
ابتداًء من يوم 14/اآذار/1934، وهي حتمل ا�سم 
كام���ل اجلادرج���ي ك�ساح���ب ومدير م�س���وؤول لها، 
فخ�س�ست جريدة �سوت الأهايل املقال الفتتاحي 
لعددها الول للحديث عن تعطيل جريدة الأهايل.

وب�سب���ب تعر�ش جريدة �س���وت الأهايل يف ابداء 
ال���راأي يف التط���ورات ال�سيا�سي���ة ول �سيم���ا ع���ن 
العالق���ات العراقي���ة – الإيراني���ة ب�سب���ب ن�سره���ا 
مقالني افتتاحي���ني ذكرت فيها امل�س���اكل احلدودية 
ب���ني البلدي���ن تعر�س���ت للتعطي���ل مل���دة ع���ام كامل 
ح�س���ب ق���رار جمل����ش ال���وزراء امل���وؤرخ يف 22/

ماي�ش/1934م ملا ُعّد خطرا على �سالمة الدولة.
بعد تعطيل �سحف الأهايل، وجدوا من ال�سروري 
اإ�س���دار �سحيف���ة تغ���ذي ال���راأي الع���ام، وتهاج���م 
الوزارة ف�سدرت جريدة”املبداأ”اإذ ن�سرت جريدة 
املب���داأ مقال افتتاحيا”خط���ورة الو�سع ال�ساذ وما 

تتطلبه امل�سلح���ة العامة”وقد عدت احلكومة ذلك 
املقال خطرا على �سالمة الدولة فاأقدمت على غلق 

اجلريدة.
�س���درت جري���دة  ي���وم 12/اآذار/1935م  ويف 
البي���ان لتحل حم���ل جريدة املب���داأ وبعد �سدور 
الع���دد الول منه���ا قام���ت احلكوم���ة بتعطيلها 
ملدة �سهر، وذل���ك يف زمن حكومة املدفعي اذ مل 

ت�سمح جلماعة الأهايل باأية �سحيفة لهم.
ح�س���ل اجلادرج���ي يف 16/مت���وز/1935م عل���ى 
امتي���از اإ�س���دار �سحيفة با�سم الفك���ر احلديث، ال 

انها مل ت�سدر.
عادت جريدة �سوت الأه���ايل اإىل ال�سدور ولكنها 
م���ا لبث���ت ان عطلت مل���دة �سنة كامل���ة يف يوم 12/

اآب/1936م. وقد كتب كامل اجلادرجي مع جعفر 
اب���و التمن وحكم���ت �سليمان، احتجاج���ًا م�سرتكًا 
اإىل املل���ك، وقدم���ه اإىل رئي�ش الدي���وان امللكي يف 

يوم التعطيل نف�سُه جاء فيه :
اإىل �ساحب اجلاللة امللك املعظم 

»ب���دل م���ن ان تتع���ظ احلكومة من ال�ستي���اء العام 
النا�س���ئ م���ن ت�سرفاتها يف تل���ك احلادثة ]ويق�سد 
به���ا اغالق جريدة البي���ان[ فتكفر عن ذلك باحرتام 
القوان���ني واحلريات عادت وا�سدرت امرها اليوم 
اإىل ال�سرط���ة فاح���اط اأفراده���ا مبطبع���ة الأه���ايل 
وانتزعوا بالعنف وال�سدة وال�سرب اعداد جريدة 
�س���وت الأه���ايل من اي���دي املتاأهبني لبيعه���ا اثناء 

خروجها من دار املطبعة«.
توقف���ت جري���دة الأهايل ع���ن ال�سدور اثن���اء املدة 
1937م-1942م اأي بعد ا�ستقالة كامل اجلادرجي 
وزمالئ���ه م���ن وزارة حكم���ت �سليم���ان واقت�سرت 
اللق���اءات  عل���ى  الأه���ايل  جماع���ة  ب���ني  العالق���ة 
ع���ادت  23/اأيل���ول/1942م  ويف  ال�سخ�سي���ة. 
جريدة �سوت الهايل اىل ال�سدور، اإذ اأ�سارت يف 
مقاله���ا الفتتاحي”ال�سعب واحلكومة”اإىل اأهمية 
الثق���ة املتبادل���ة ب���ني احلكومة وال�سع���ب بو�سفها 
العن�سر الأ�سا�ش الذي يقوم عليه احلكم الوطني، 
كما ا�ستم���رت اجلريدة يف دعوتها ملعاجلة م�ساكل 
الب���الد القت�سادية والإج���راءات الواجب اتباعها 
والدع���وة  القت�سادي���ة  الأزم���ة  وط���اأة  لتخفي���ف 

للحريات الدميقراطية والتنظيم ال�سيا�سي.
دخل���ت جريدة �سوت الأهايل حت���ت اإ�سراف كامل 
اجلادرج���ي عهدا جدي���دا من الكف���اح الدميقراطي 
يف م���دة احل���رب العاملي���ة الثاني���ة ومه���دت لقي���ام 
احل���زب الوطني الدميقراط���ي، اذ عاجلت يف تلك 
الظروف احلرجة، املوا�سيع احل�سا�سة و املختلفة 
التي ته���م م�سالح طبقات ال�سع���ب الوطنية منها : 
العالق���ة بني ال�سعب واحلكوم���ة و�سرورة اطالق 
احلري���ات الدميقراطي���ة وقي���ام احلي���اة احلزبية 
وال�سع���ي لقرار حقوق الطبق���ة العاملة و�سرورة 
قي���ام املنظمات ال�سعبية لقطاع���ات ال�سعب كافة – 
والدع���وة اإىل توثيق الروابط ب���ني البالد العربية 
وتاأ�سي����ش الكي���ان العرب���ي ال���دويل وغريه���ا من 

املوا�سيع.
مل يرك���ز اجلادرج���ي يف ن�ساط���ه ال�سحف���ي عل���ى 
الواق���ع ال�سيا�س���ي فح�سب ب���ل كان ن�ساطه ي�سمل 
كل ما تتناوله ال�سحافة العراقية يومذاك، فعندما 
ن�سرت جمل���ة املجلة مو�سوعا طلب���ت فيه من عدد 
م���ن كبار الُكتاب راأيه���م يف ال�سجة القائمة مب�سر 
حول ابدال احل���روف العربية بالالتينية ووجهت 
لهم ر�سالة بهذا ال�سدد اإذ”قامت يف اليام الأخرية 
العربي���ة  احل���روف  ا�ستب���دال  اإىل  تدع���و  حرك���ة 

باحل���روف الالتينية ا�سوة برتكيا ونظرا 
ملا لهذه الدعوة من خطورة نرجو ان تدلوا براأيكم 
يف ه���ذه الق�سي���ة لين�س���ر عل���ى �سفح���ات املجل���ة 

تنويرا للقراء وخدمة للغة والدب ون�سكركم«.
رد كامل اجلادرجي”ا�ستميح القراء العذر وعلماء 
اللغ���ة منهم ب�سف���ة خا�سة يف اب���داء راأي يف هذا 
املو�سوع اخلطري، فقد اخذ بع�ش كتاب العرب منذ 
قيام الت���راك بهذا العمل يحب���ذون فكرة ا�ستبدال 
احلروف العربية بالالتينية، اين اخالف ا�ستعمال 
احلروف الالتينية كل املخالفة، اأما اذا اتفق العامل 
كل���ه من اق�س���اه اإىل اق�ساه يف يوم من اليام على 
ا�ستعم���ال ح���روف موح���دة فحينئ���ذ ل ي�سع المة 

العربية ال قبول تلك احلروف العاملية«.
قّيم الدكتور عبد العزيز فهمي مقالة اجلادرجي اإذ 

اإنها تقوم على الفقرات التالية:

1. ان خ�سو�سي���ة الر�س���م العرب���ي ان���ه اختزايل، 
وم���ن م�سلحة اه���ل العربية الحتفاظ ب���ه،  اإذ انه 
ر�س���م وا�سح املع���امل ي�ستطي���ع ممار����ش العربية 
ق���راءة م���ا هو مكتوب ب���ه من زيادة ع���ن الف �سنة 

اإىل اليوم.
2. ان ر�سمن���ا العرب���ي اذا كان يقبل و�سع حروف 
او ا�س���ارات للح���ركات ملت�سق���ة بهي���كل الكلمات، 
فاأن �س���رر ذلك منح�سر يف خف���اء حركة احلروف 

وحركة العراب على القارئ.
3. تي�س���ري قواع���د نح���و اللغ���ة و�سرفه���ا لتهوين 
امره���ا على النا�ش التي تقول انها ت�سهل اللغة من 

غري م�ش بجوهرها.
4. ل نغ���ري ر�سم كتابتن���ا ال اذا اجمعت امم العامل 
عل���ى ر�سم واحد لكتابة اللغات كلها، فعندها يكون 

ل حمي�ش لنا عن متابعتها.
موقف كامل اجلادرجي م���ن انقالب )بكر �سدقي( 

عام 1936م 
يع���د انقالب بكر �سدقي الذي اطاح بوزارة يا�سني 
الها�سمي اول انقالب ع�سكري من نوعه يف تاريخ 
الع���راق ال�سيا�س���ي والب���الد العربي���ة، وق���د اأدت 
اخلالفات والطموحات ال�سخ�سية دورًا كبريًا يف 

قيام النقالب.
مل يكن النق���الب الذي وقع يف التا�سع والع�سرين 
م���ن ت�سري���ن الأول ع���ام 1936م، ام���رًا مفاجئ���ًا 
يع���د  ال���ذي  الأه���ايل  جماع���ة  لأن  للجادرج���ي 
اجلادرج���ي اب���رز اقطابه���ا كانت م�سرتك���ة ب�سكل 
فع���ال يف النقالب والإع���داد له ب���كل تفا�سيله، ل 
�سيما ان الأو�ساع ال�ساذة التي مرت بها البالد يف 
اثن���اء وزارة يا�س���ني الها�سمي الثاني���ة كانت تنذر 
باخلط���ر، اذ ان هذه الوزارة كان���ت تتبع”�سيا�سة 
التح���زب وتق���دمي املح�سوبني عليه���ا واملن�سوبني 
اليها وحتقيق امل�سالح ال�سخ�سية واملنافع الذاتية 
مم���ا زاد يف ال�ستي���اء الع���ام و�سخ���ط اجلمه���ور 

العراقي«.
ويذكر عبد الرزاق احل�سني عن الوزارة الها�سمية 
الثاني���ة انه���ا كان���ت اول وزارة ُعني���ت بالناحي���ة 

الأخالقي���ة يف البالد، 
وافردتها بالبحث يف منهاجها الوزاري، 

بع���د ان وجدت من الفو�س���ى الأخالقية، وانت�سار 
الف�ساد بني ال�سباب، ما يهدد كيان المة الأخالقية، 

فاأ�س�ست لهذه الغاية ال�سرطة الأخالقية.
وبحك���م ه���ذه الأو�س���اع، ا�س���رتك اجلادرجي يف 
انق���الب بكر �سدقي عل���ى الرغم من ان���ه”ل يوؤمن 
بالنقالبات الع�سكرية، ول بطريقة العنف للتطور 
الجتماع���ي، مامل ت�ستدع �س���رورة حقيقية وقوع 

ذلك العنف«.
بتعبري اآخ���ر، اإذا تع���ذرت الو�سائ���ل الدميقراطية 
يف معاجل���ة الأو�ساع ال�ساذة التي متر بها البالد، 
ف���اأن الأ�سلوب الثوري، حتى لو كان هذا الأ�سلوب 
ع�سكري���ا، يع���د ام���را م�سروع���ا – ح�س���ب تعبريه 
-. ان اجلادرج���ي كان يعتق���د ان جن���اح النق���الب 
�سيوفر له ولرفاقه يف جماعة الأهايل اجواًء اأكرث 
مالئم���ة لتحقي���ق اأهدافهم يف الإ�س���الح ال�سيا�سي 
والقت�س���ادي والجتماع���ي، ال ان مث���ل ذل���ك مل 
يح�سل ابدا، فعندما جنح النقالب و�سكل حكمت 
�سليمان وزارت���ه يف 29/ت�سرين الأول/1936م. 
ا�س���رتك اجلادرج���ي يف وزارة حكم���ت �سليم���ان 
ب�سف���ة وزي���ر القت�س���اد واملوا�س���الت، ال انه مل 
ي�ستم���ر يف الوزارة �سوى ]8 ا�سهر تقريبا[، وذلك 
ب�سبب دكتاتورية بكر �سدقي قائد النقالب، فتقدم 
كامل اجلادرجي بال�ستقالة، ال ان حكومة حكمت 
�سليم���ان مل تقبل ال�ستقالة، الم���ر الذي دفعه اإىل 
تقدمي ا�ستقالة جماعية يف 19/حزيران/1937م 

مع وزراء اآخرين. 
يف اثن���اء وج���ود اجلادرج���ي يف وزارة النقالب 
ق���دم مع عدد م���ن ال�سخ�سي���ات ال�سيا�سية ]جماعة 
لتاأ�سي����ش  الداخلي���ة  وزارة  اإىل  طلب���ا  الأه���ايل[ 
جمعي���ة حماول���ة منه���م مل���لء الف���راغ ال�سيا�س���ي، 
فوافق���ت وزارة الداخلي���ة عل���ى الطل���ب يف 15/
ت�سرين الثاين/1936، لتاأ�سي�ش جمعية الإ�سالح 
ال�سعب���ي، دعت في���ه اإىل ال�سع���ي للقي���ام باإ�سالح 
�سيا�س���ي واجتماعي واقت�سادي، يع���ود نفعه اإىل 
عامة افراد ال�سعب، عن طريق ف�سح جمال امل�ساواة 

للجميع بهذا الطمئنان والرفاه والتقدم.
اإذ كان من اأهداف اجلمعية تق�سيم الرا�سي املوات 
على الفالحني، وحتديد �ساعات العمل للعمال – و 

التعليم الجباري – و اجلمعيات التعاونية.
كانت �سدمة اجلادرجي بنتائج انقالب بكر �سدقي 
قا�سية ج���دا، المر الذي جعله يراقب الحداث عن 
كثب، ويقف موقف اليقظة واحلذر من النقالبات 
الع�سكري���ة، لكنه ايد انتفا�سة ماي�ش عام 1941م، 
لأنها”حرك���ة وطنية �س���د النكلي���ز«، ومل ي�سرتك 
فيها فعلي���ا، ومما يوؤكد ذل���ك، اأن ال�سلطة احلاكمة 
]الوزارة الت���ي ت�سكلت – وزارة جميل املدفعي – 
ب���دل م���ن وزارة ر�سيد عايل الكي���الين[، مل تعتقله 

عند ف�سل النتفا�سة.
عن ر�صالة )كامل اجلادرجي والعمل ال�صحفي(



يف �سيف عام 1956 وعلى ما اأذكر 
يف �سهر اآب، وقبل حوادث العدوان 
على م�سر ات�س���ل بي ال�سيد )كامل 
الچادرچي( وطل���ب مني احل�سور 
م�س���اًء  ح�س���رت  وق���د  داره  اىل 
وال�سي���د  )الچادرچ���ي  واجتمعن���ا 
ح�سني جميل واأنا( فاأخربنا ال�سيد 
)ح�س���ني جميل( ب���اأن �سخ�سا ما قد 
ات�س���ل به وه���و مر�سل م���ن جانب 
جماع���ة م���ن ال�سب���اط وان لديه���م 
تنظيم���ًا ويف نيتهم القي���ام بحركة 
للتخل����ش م���ن النظ���ام القائم وهم 
ي�ساألون عن موقف احلزب الوطني 
التاأيي���د  ويطلب���ون  الدميقراط���ي 
وامل�سان���دة، وبع���د الت���داول اتفقنا 
باأنن���ا نوؤي���د ه���ذه احلرك���ة، ولك���ن 
لنلتزم يف هذه املرحلة بال�سرتاك 
واأن  احلك���م  م�سوؤولي���ة  اأو  معه���م 

يبقى الت�سال م�ستمرًا معهم.
بع���د ح�س���ول العدوان عل���ى م�سر 
احلرك���ة  ق���ادة  بع����ش  واعتق���ال 
عل���ى  احلك���م  و�س���دور  الوطني���ة 
ال�سج���ن،  ودخول���ه  الچادرچ���ي 
تاألي���ف  ح���ول  املحادث���ات  ب���داأت 
جبهة الحت���اد الوطني بني احلزب 
وح���زب  الدميقراط���ي  الوطن���ي 
ال�ستقالل ويف احدى الجتماعات 
اخربن���ا ال�سيد )فائ���ق ال�سامرائي( 
ب���اأن هناك حرك���ة باجلي����ش وانهم 
م�ستع���دون للقيام بها �س���د النظام 

القائم والطاحة به.
يف  اأو   1956 �سن���ة  اأواخ���ر  ويف 
م���ن  �سن���ة 1957 فوحت���ت  بداي���ة 
جان���ب ال�سيد ر�سي���د مطلك بحركة 
ال�سباط الحرار عندما كنت مديرا 
ل�سركة الزيوت النباتية وكان ال�سيد 
ر�سي���د يتعامل م���ع �سركتنا لتنظيم 
اخلا�س���ة  والعالن���ات  الدعاي���ة 
الجتماع���ات  وكان���ت  بال�سرك���ة، 
تت���م يف مقر ال�سرك���ة ولجتلب اأي 
انتباه لوجود التعامل التجاري مع 
ال�سي���د ر�سي���د. حيث اخ���ربين باأن 
هناك حركة لل�سب���اط الحرار واأن 
رئي����ش التنظيم ه���و الزعيم الركن 
قا�س���م وان احلرك���ة  الك���رمي  عب���د 
ا�سبح���ت نا�سج���ة ومهيئ���ة للقيام 
مبهمته���ا وان الزعي���م عب���د الكرمي 
قا�س���م يري���د معرفة موق���ف احلزب 
الدميقراط���ي وامل�ساهمة  الوطن���ي 
يف ه���ذه احلركة، فاأخ���ربت ال�سيد 

يف  حين���ذاك  وكان  الچادرچ���ي 
ال�سج���ن م���ادار بيني وب���ني ال�سيد 
ر�سيد مطلك، فقررنا ان نت�ساور يف 
املو�س���وع ونوؤيد احلرك���ة وجرت 
مباحثات ح���ول �سروط احلزب يف 
تاأيي���د احلركة، انها يجب اأن تتبنى 
الوطن���ي  الحت���اد  جبه���ة  ميث���اق 
ال�سا�سي���ة  املب���ادىء  وتطبي���ق 
الت���ي يوؤم���ن به���ا احل���زب الوطني 
الدميقراطي واملذكورة يف منهاجه 
به���ا،  ين���ادي  كان  الت���ي  والف���كار 
فواف���ق ال�سب���اط على ذل���ك وقالوا 
املب���ادىء  ه���ذه  يوؤي���دون  باأنه���م 
وانه���م م�ستع���دون لتطبيقها واأنهم 
عل���ى ا�ستع���داد لتطبي���ق املب���ادىء 
والأ�س����ش الت���ي �ستقر بع���د جناح 
احلرك���ة التي من املوؤم���ل اأن تكون 

اأكرث و�سوحًا وتطورًا.
وبعد ذل����ك اأرادوا اأن يتعرفوا 
ح����ول  الچادرچ����ي  راأي  عل����ى 
ا�سرتاكه يف تولي����ه م�سوؤولية 

احلك����م كرئي�ش لل����وزراء، فاحتت 
فاأعت����ذر  ال�سج����ن  يف  الچادرچ����ي 
املن�س����ب  ه����ذا  قب����ول  ع����ن  نهائي����ا 
ل�سباب كثرية.. منه����ا قدمية تكمن 
بتجربت����ه ال�سابقة م����ع بكر �سدقي، 
وكذل����ك كان راأي����ه ان الث����ورة الت����ي 
�سوف حت����دث يف العراق �سرتافقها 
احداث غ����ري اعتيادية وعنيفة رمبا 
تك����ون �سرورية لالطاح����ة بالنظام 
القائم وجميء نظام وطني يتطلب 
اج����راءات معين����ة للمحافظ����ة عليه 
واأنه �سخ�سيا ليريد ان ي�ساهم يف 
م�سوؤولية القيام بها، ومع هذا فاأنه 

يوؤيد 
الث����ورة 

بكل قوة وماميلكه احلزب الوطني 
الدميقراطي من امكانية.

وبعد ذلك جرى احلديث حول دخول 
الچادرچي يف الوزارة وبقي المر 
معلقا ومرتوكا اىل ربيع عام 1958 
حينما طلب منا حتديد موقف ثابت 
وحمدد م����ن ال�س����رتاك وامل�ساهمة 
يف الث����ورة، عل����ى اأن يك����ون بح����ث 
ه����ذا المر م����ن قبل حزبن����ا وحزب 

ال�ستق����الل وح�سر ه����ذا املو�سوع 
وهم:ال�سي����د  التالي����ة  بال�سخا�����ش 
ال�سي����د حمم����د  كام����ل الچادرچ����ي، 
مه����دي كبه، ال�سيد �سدي����ق �سن�سل، 

واأنا..
لك����ي تبقى اأمور الث����ورة واخبارها 
فق����ط زي����ادة  ال�س����ادة  ه����وؤلء  ب����ني 
ح����دث  وق����د  واحل����ذر،  باحليط����ة 
الجتماع يف ربي����ع �سنة 1958 يف 
�سج����ن بغ����داد ويف غرف����ة ال�ست����اذ 

كامل الچادرچي فيه.
تداولن����ا يف هذا الم����ر كثريا، فكان 
راأي ال�سيد )�سدي����ق �سن�سل( متفقا 
وامل�سارك����ة  والتاأيي����د  التهيئ����ة  يف 
)كام����ل  ال�سي����د  اأم����ا  وامل�سوؤولي����ة، 
الچادرچ����ي( فقد كان����ت لديه بع�ش 
امل�سارك����ة  بخ�سو�����ش  التحفظ����ات 
وكان راأي����ه ان نوؤي����د احلرك����ة ب����كل 
مالدينا من ق����وة وبجميع املجالت 
وال�س����رتاك بالتح�سري اىل الثورة 
وم�ساندته����ا واب����داء كل امل�سورات 
املطلوب����ة وان����ه يف�س����ل ان يتحمل 
ال�سباط م�سوؤولية تويل احلكم اأول 
الأمر ولف����رتة انتق����ال ق�سرية جدا 
وحمددة، وبعد اأن ت�ستقر الو�ساع 
وتت����م ت�سفية املعوقات املهمة للعهد 
ال�ساب����ق ب�سكل �سري����ع وحا�سم لأن 
الث����ورة الت����ي �ستح����دث يف العراق 
ترافقها اج����راءات عنيف����ة قد تكون 
مهم����ة و�سروري����ة، وم����ن املحتم����ل 
األن�ستطي����ع الوقوف �سده����ا، لهذا 
األن�ساه����م فيه����ا  فم����ن امل�ستح�س����ن 
اأو نك����ون م�سوؤول����ني عنه����ا، وبع����د 
فرتة النتق����ال ي�سرتك املدنيون يف 
احلكم.اأما راأي ال�سيد )حممد مهدي 
كبة( فقد كان مع ال�سرتاك حتى لو 

كانت هناك بع�ش التحفظات.
اأما اخبار الث����ورة واملداولت التي 
كان����ت جت����ري بيننا وب����ني مندوب 
ال�سب����اط الح����رار ال�سي����د )ر�سي����د 
ق����د اطلع����ت عليه����ا  مطل����ك( فكن����ت 
�سجن����ه،  يف  الچادرچ����ي  ال�ست����اذ 
اأول ب����اأول فق����د كان ه����ذا بطلب من 
ال�سب����اط حر�سا عل����ى الكتمان ومل 
يطل����ع عليه����ا اأي ع�سو م����ن احلزب 

الوطني الدميقراطي.

من لقاء ن�صري اجلادرجي
 مع الراحل  حممد حديد

محمد حديد يروي ذكرياته 
عن الجادرجي والضباط االحرار


