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ر�أيه  مذكر�ته  يف  �جلادرجي  كامل  و�سجل 
�لعمل  يف  ز�م��ل��ه  �ل����ذي  ح��دي��د  حم��م��د  يف 

�حلزبي نحو ثالثني عامًا، قائاًل. 
�التفاق  كل  معه  متفق  غري  �ين  من  بالرغم 
يف ط��ري��ق��ة �ل��ع��م��ل، ول��ك��ن��ن��ي �ع��ت��ره من 
بالنظر  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل��ن��ادري��ن  �ال�سخا�ص 
ملتانة �خالقه ومقدرته �لعلمية يف �لق�سايا 
يف  �ط��الع��ه  ول�سعة  و�مل��ال��ي��ة،  �القت�سادية 
�لثقافة  جتتمع  قلما  �إذ  �الخ����رى.  �الم���ور 
يف  �جتمعت  مثلما  �سخ�ص  يف  و�الخ���الق 

حممد حديد. 
توىل حممد حديد وز�ر�ت �ملال و�ل�سناعة 
و�العمار يف �لعهد �جلمهوري فكان �لوزير 
ونز�هته  كفايته  م��ن  ق��وت��ه  ي�ستمد  �ل���ذي 
وثقافته، و�ل�سيا�سي �لذي مل ميالئ من �جل 
�جل  م��ن  موقف  ع��ن  ي��ر�ج��ع  ومل  من�سب، 
ثرية  ����س��رة  �ىل  �ن��ت��م��اوؤه  يحل  ومل  مغنم، 
�الفكار  �عتناقه  دون  �ملو�سل،  وجهاء  من 
وجدها  �لتي  �ملعتدلة  �لتقدمية  �ال�سر�كية 
يتاأثر  ومل  �سعبه،  م�ستوى  لرفع  �سرورية 
بخلفيته �لعائلية وال مب�ساحله �ل�سخ�سية. 
�الف���ك���ار وو�قعي  م��ث��ايل  ���س��ي��ا���س��ي��ًا  وك����ان 
�لروؤية يف �لوقت نف�سه، وقد حاول �لتوفيق 
بني �الماين �لوطنية، و�المكانات �ملتو�فرة 
جناحًا  ه��ذ�  م�سلكه  يف  وجن��ح  لتحقيقها، 

كبريً�. 
ولد حممد �بن �حلاج ح�سني من حممد علي 
ب��ن حم��م��ود ب��ن رف��اع��ي ح��دي��د يف �ملو�سل 
�سنة 1907، وهو يتحذر من عائلة مو�سلية 
كانت تتاجر مع �سورية قبل �حلرب �لعاملية 
�الوىل، ثم �جتهت �ىل �ل�سناعة و��ستثمار 
حديد  ح�سني  �حل��اج  و�ل��ده  كان  �لعقار�ت. 
�ملو�سل  وج��ه��اء  م��ن   )1958  –  1863(
وجتارها �الثرياء، وكان نا�سطًا يف جمتمع 
�ملو�سل ويف ق�سية �لدفاع عن عائديتها �ىل 
ب�ساأنها  ن�سب  �ل��ذي  �خل��الف  خ��الل  �لعر�ق 
مع تركية عقب �حلرب �لعاملية �الوىل، وقد 
 ،1927 �سنة  �ملو�سل  بلدية  رئا�سة  ت��وىل 
�لذي  �سوكت  ن��اج��ي  ي���روي  �سنتني.  مل��دى 
�لذي  – وه��و  �ملو�سل  للو�ء  مت�سرفا  ك��ان 
رئي�ص  تويف  ملا  �نه   – �ملهمة  لتلك  �ختاره 
يبحث  �خ���ذ   ،1927 �سنة  �مل��و���س��ل  ب��ل��دي��ة 
�لتفكري  ع�سري  �ل��ذه��ن،  منفتح  رج��ل  ع��ن 
متطلبات  ويو�كب  �لبلدية  رئا�سة  ليتوىل 
�ن الأحد �ع�ساء �ملجل�ص  �لع�سر، حتى علم 
�لبلدي ولد� يدر�ص يف �وروبا. قال �سوكت: 

�لرجل  هذ�  مثل  من  �ال�ستفادة  يف  "ففكرت 
�ل��ذي �ق��دم على �ر���س��ال ول��ده �ىل �خلارج 
�لبلدية  رئا�سة  وليته  وقد  درو�سه.  ليتابع 
هذه  يف  موفقا  فكنت  بالوكالة،  �ل�ساغرة 

�لتولية..". 
��سرة  �ىل  فتنتمي  حديد  حممد  و�ل��دة  �م��ا 
�خ�����رى، وه���ي ��سرة  م��ع��روف��ة  م��و���س��ل��ي��ة 
"�لدباغ" �لتي كان لها ن�ساط جتاري و��سع 
�الوروب���ي���ة، ودور يف جمال  �الق��ط��ار  م��ع 
يف  ثم  �لعثماين  �لعهد  يف  �لعامة  �خلدمة 
�لعهد �لوطني. وقد توىل �حلاج �سليم جلبي 
�لدباغ، وهو عم و�لدة حممد حديد، رئا�سة 

بلدية �ملو�سل �سنتي 1912 و 1913. 
�البتد�ئية  در����س��ت��ه  ح��دي��د  حم��م��د  ت��ل��ق��ى 
�كمل  ث��م  �ملو�سل،  م��د�ر���ص  يف  و�لثانوية 
در��سته �لتح�سريية يف �جلامعة �المريكية 
للدر��سة  و�ل���ده  �ر���س��ل��ه  وق��د  ب���ريوت،  يف 
كان  يوم  �ملبكر  �لوقت  ذلك  �خل��ارج يف  يف 
�مرً�  �لعر�ق  خارج  للدر��سة  �الوالد  �ر�سال 
غ��ري م���األ���وف. وب��ع��د �ك��م��ال��ه �ل��در����س��ة يف 
 Junior ب��ريوت  يف  �المريكية  �جلامعة 
لندن  "مدر�سة  يف  ق��ب��ل   ،College
 )LSE( �ل�سيا�سية  و�ل��ع��ل��وم  لالقت�ساد 

وهي �حدى كليات جامعة لندن. و
وت���خ���رج حم��م��د ح��دي��د ف��ي��ه��ا ���س��ن��ة 1931 
عر�قي  �أول  ك���ان  ول��ع��ل��ه  ���س��رف،  ب��درج��ة 
يتخرج يف هذه �لكلية ذ�ت �مل�ستوى �لعايل 
عامليًا. وكان يف  �ملرموقة  ة�لعلمية  و�ملكان 
عد�د ��ساتذته عدد كبري من م�ساهري �لعلماء 
�الق��ت�����س��ادي��ني �ل��ذي��ن ب����رزو� ب��ع��د ذل���ك يف 
�سفوف )حزب �لعمال( �لريطاين و�سغلو� 
)رئي�ص  �آتلي  كلمينت  مثل  مهمة،  منا�سب 
�ل����وزر�ء يف م��ا ب��ع��د( وه��ي��ودول��ن )وزي��ر 
وريت�سارد  �لعمالية(  �آتلي  حكمة  يف  �ملالية 
تاوين، وجون مينارد كينز )�للورد كينز(، 
وهارولد ال�سكي وغريهم ممن �سريد ذكرهم 

يف هذه �ملذكر�ت. 
وال�سك يف �ن در��سة حممد حديد يف لندن 
�القت�ساديني،  �لعلماء  ه���وؤالء  �أي���دي  على 
ك��ان��ت م��ن �ه��م �ل��ع��و�م��ل يف ���س��وغ �فكره 
�لدميقر�طية و�ال�سر�كية، و�عتناقه مبادئ 
ود�فع  بها،  �آم��ن  �لتي  �الجتماعية  �لعد�لة 

عنها، وعمل الأجلها طو�ل حياته. 
وع��ل��ى �ث��ر ع��ودت��ه �ىل �ل��ع��ر�ق ع��ني حممد 
�ملال، وتدرج يف وظائفها  حديد يف وز�رة 
مفت�سا  فكان   ،1931 )�سبتمر(  �يلول  منذ 

و�القت�ساد،  �لتجارة  ملدير  فوكيال  ماليًا، 
فوكيال ملدير �لو�رد�ت �لعام. 

ويف �لوقت نف�سه، �ت�سل حممد حديد، بعد 
�سبق  �لذين  �ملثقفني  من  مبجموعة  عودته، 
�ن ز�مل بع�سهم يف �جلامعة �المريكية يف 
بريوت، وتعرف �ىل �لبقية بعد عودته، كان 
�الهايل  جلماعة  �الو�ئ���ل  �ملوؤ�س�سني  �ح��د 
�لتي تبنت �فكار� م�سابهة ملبادئ "�جلمعية 
يف  �ل��ري��ط��اين  �ل��ع��م��ال  وح���زب  �لفابية" 
ن�سر  �ث��ر كبري يف  لها  وك���ان  �ل��وق��ت،  ذل��ك 
وقد  �لعر�ق  يف  �لتقدمي  �ل�سيا�سي  �لوعي 
بع�ص  �سفوفها  �ىل  �جلماعة  هذه  �جتذبت 
�ل�سيا�سيني �لذين كانو� �كر منهم �سنًا، مثل 
كامل �جلادرجي وجعفر �بو �لتمن وحكمت 
خليل  منهم  �ملثقفني  م��ن  وع���ددً�  �سليمان، 
حافظو�  مم��ن  �ل��وه��اب،  عبد  وجميل  كنه، 
عنه  �نف�سو�  �و  �ال�سر�كي  �جتاههم  على 

و�نقلبو� عليه يف ظروف خمتلفة. 
وق����د ط�����ورت ه����ذه �جل���م���اع���ة يف �و�ئ����ل 
عرفت  �لتي  و�مل��ب��ادئ  �الف��ك��ار  �لثالثينيات 
تعزف  "�ل�سعبية  وكانت  "�ل�سعبية".  با�سم 
يهدف  �الجتماعي  �ال�سالح  "ر�أي يف  بانها 
ورخائه،  با�سره،  �ل�سعر  �م��ن  �سمان  �ىل 
�ملت�ساوية  �لفر�ص  ��سا�ص  على  وت��ق��دم��ه، 

للمو�طنني جميعا". 
با�سم  ع��رف��ت  �ل��ت��ي  �الف���ك���ار  �ن  و�ل���و�ق���ع 
"�ل�سعبية" كانت �فكار� غربية حديثة، و�ن 
��ستخد�م  لتاليف  كان  "�ل�سعبية"  ت�سميتها 
مقرنة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  "�ال�سر�كية"  كلمة 
بال�سيوعية  �ل��ع��ام��ة،  �ذه���ان  يف  وق��ت��ذ�ك، 

و�لبل�سفية. 
�لتي   – �الأهايل"  "جماعة  �ه��د�ف  وكانت 
كان حممد حديد من موؤ�س�سيها �الأو�ئر ومن 
�ال�سر�كية  م��ن  تقرب   – �ع�سائها  �أب���رز 
بو�سع  �لدولة  قيام  على  وت�سدد  باعتد�ل، 
�لبالد  �و�ساع  مع  تن�سجم  �قت�سادية  خطة 
على  �سيطرتها  وتوؤمن  �ل�سعب،  وحاجات 
�جلمعيات  وت�سجع  �مل��ه��م��ة،  �ل�����س��ن��اع��ات 
�القت�سادية.  �ل��ف��روق  وت��ق��ّرب  �لتعاونية، 
بحرية  نف�سه،  �ل��وق��ت  يف  تعرف  وك��ان��ت 
و�الحتفاظ  �ل��دي��ن��ي��ة،  �ل�����س��ع��ائ��ر  م���ز�ول���ة 
�لتفكري  م��ن  �ل��ع��ائ��ل��ي، وت��ق��رب  ب��ال��ن��ظ��ام 
و�ح���ر�م  �ل��ف��رد  ح��ري��ة  بتبنيها  �ل��ل��ي��ر�يل 
�لنظام  بتبنيها  وك��ذل��ك  وملكيته،  حقوقه 
"جماعة  وكانت  للحكم.  ��سلوبا  �لرملاين 
�لعر�ق  يف  ي�سارية  جماعة  �ول  �الهايل" 

حزبا  تكن  مل  و�ن  �لثالثينيات،  مرحلة  يف 
�سيا�سيًا باملعنى �لقانوين. 

�نقالب  �أول  �الأهايل"  "جماعة  �سجعت 
ع�سكري يف �لعر�ق )بل يف �لبالد �لعربية(، 
وهو �نقالب بكر �سدقي – حكمت �سليمان، 
�ع�سائها  فيه و��سرك بع�ص  ��سهمت  �لذي 
�النقالب  ذل��ك  ي�ستهدف  ومل  حكومته.  يف 
��سقاط  �لوحيد  هدفه  كان  بل  �حلكم،  نظام 
على  �حلفاظ  مع  �لها�سمي،  يا�سني  حكومة 

�لنظام �مللكي و�لرملان. 
"جماعة  ������س����ر�ك  ك����ان  ف��ق��د  ذل�����ك،  وم����ع 
ندمو�  غلطة  ع�سكري  �نقالب  يف  �الأهايل" 
عليها بعد ذلك، وخ�سو�سًا بعد ظهور نيات 
�سلطات  على  �ال�ستحو�ذ  يف  �سدقي  بكر 
تاأييدهم  �ن  ���س��ك  ال  ول��ك��ن  دك��ت��ات��وري��ة، 
كان  حكومته،  يف  و����س��ر�ك��ه��م  ل��الن��ق��الب، 
بنية ح�سنة، ورغبة يف �ال�سالح، وذلك بعد 
�ن عجزت �لو�سائل �ل�سلمية و�لرملانية عن 
بالطرق  �لو�سع  و�إ�سالح  �حلكومة  تغيري 

�لد�ستورية، ح�سب �دعائهم. 
�ملجل�ص  �النقالب �ىل حل  وب��ادرت حكومة 
�لنيابي و�جر�ء �نتخابات جديدة، وبنتيجة 
�النتخابات �لتي �جريت ب�سيء من �حلرية 
�لن�سبية، فاز حممد حديد بالنيابة عن لو�ء 
�ملو�سل. وكانت تلك بد�ية حياته �ل�سيا�سية 
�لر�سمية، �ذ كان قبل ذلك، ومنذ عودته من 
�لدر��سة يف �نكلر�، موظفا يف وز�رة �ملال، 
ومل يكن م�سموحا �ن ميار�ص �ل�سيا�سة علنا 

�و يكتب فيها. 
�لنو�ب  جمل�ص  عقدها  �لتي  �جلل�سة  ويف 
ثالثة  قدم  )مار�ص( 1937،  �آذ�ر   6 يوم  يف 
تقريرً�  ح��دي��د،  حممد  بينهم  ن��ائ��ب��ًا،  ع�سر 
رجال  ملحا�سبة  قانون  بت�سريع  فيه  طالبو� 
�لذين ��ستغلو� منا�سبهم  �حلكم و�ملوظفني 
ونفوذهم يف �لعهود �ل�سابقة لتحقيق منافع 
مادية على ح�ساب �مل�سلحة �لعامة، وجمعو� 
يكونو�  لكي  �لطريقة  بهذه  كبرية  ث��رو�ت 
ع���رة يف �حل��ا���س��ر و�مل�����س��ت��ق��ب��ل. و�ق���رح 
حتقيق  جلنة  تاأليف  تقريرهم  يف  �ل��ن��و�ب 
�ل����وزر�ء  ميلكها  �ل��ت��ي  �ل�����رو�ت  حت�سي 
عن  وتتحّرى  �لدولة،  وموظفو  �ل�سابقون 
طريقة ح�سولهم عليها، وتو�سي مب�سادرة 

ما �كت�سب منه بطرق غري م�سروعة. 
�ل��ت��ق��ري��ر يف  ه���ذ�  �ملجل�ص يف  ت��ذ�ك��ر  وق���د 
)مار�ص(  �أذ�ر   29 ي��وم  �ملنعقدة  جل�سته 
يو�سف  �ل��ي��ه��ودي  �ل��ن��ائ��ب  فتكلم   ،1937

�لقانون،  �مل��ع رج��ال  م��ن  ك��ان  �ل��ذي  �لكبري 
بهذه  �ال�سخا�ص  حما�سبة  فكرة  معار�سا 
�لطريقة، الأن �الأ�سل بر�ءة �لذمة، و�ذ� كان 
لدى �حلكومة تهمة معني �سد �حدهم فيجب 

�ن توجه �ىل �ل�سخ�ص ملحا�سبته عليها. 
وتكلم حممد حديد يف هذه �مل�ساألة وقال: 

يتحقق  �ن  الميكن  �ملثمر  �لعمل  �ن  "�عتقد 
�ذ� مل ت�سبقه هذه �لعملية. فقد م�ست �دو�ر 
تذهب فيها حكومة وتاأتي حكومة، و�لذين 
�الر��سي  ي��اأخ��ذون  �ال�ستعمال  ي�سيئون 
و�الم��و�ل، وكل هذ� ي�ستثمرونه بنفوذهم. 

نريد �ن نق�سي على هذه �ل�سمعة. 
نريد �ن يعرف �لرجال، �سو�ء �ملوظفون �و 
غريهم، �ن هناك حما�سبة، و�لذي يظهر بعد 
�ن  يجب  ��ستعمال  �سوء  لديه  �ن  �ملحا�سبة 

ينزل عليه ��سد �لعقاب". 
من  عدد  نف�سه  �ملو�سوع  يف  تكلم  �ن  وبعد 
�لنو�ب �الآخرين، و�فق �ملجل�ص على �حالة 
ومل  عليها،  فاأحيل  �حلكومة،  على  �لتقرير 

تظهر له �ي نتيجة. 
�ملو�سل،  يف  �سدقي  بكر  �غتيال  �أثر  وعلى 
وخلفتها  �سليمان  حكمت  حكومة  ��ستقالت 
كادت  وم��ا  �مل��دف��ع��ي،  جميل  �أل��ف��ه��ا  حكومة 
�ل��ب��الد يف 17  �م���ور  �ل����وز�رة تت�سلم  ه��ذه 
�ىل  ب���ادرت  حتى   1937 )�غ�سط�ص(  �آب 
�لذي جاءت به حكومة  �لنو�ب  حل جمل�ص 
مل  ج��دي��دة،  �نتخابات  و�ج���رت  �الن��ق��الب، 
�ىل  فان�سرف  ح��دي��د،  حممد  فيها  ي�سرك 
"�سركة  و����س�����ص  �الق��ت�����س��ادي��ة،  �الع���م���ال 
�لزيوت �لنباتية" �لتي ��سبح مديرً� مفو�سا 

لها. 
�نتاجها �سنة 1943، وبقي  �ل�سركة  وبد�أت 
ح�سدت  طويلة  ���س��ن��و�ت  �مل��ي��د�ن  ه��ذ�  يف 
�لوقت  ويف  كبريً�،  جناحا  خاللها  �ل�سركة 
مو�كبة  عن  حديد  حممد  ينقطع  مل  نف�سه، 
��سرك   1946 و�سنة  �ل�سيا�سية،  �حل��ي��اة 
"�حلزب  تاأ�سي�ص  يف  �جلادرجي  كامل  مع 
نائبا  و�ن��ت��خ��ب  �لدميقر�طي"  �ل��وط��ن��ي 
�حلزب  جريدة  حترير  يف  و��سهم  لرئي�سه، 
�قت�سادية  مب���ق���االت  �الهايل"  "�سوت 
و�سيا�سية �ت�سمت مبو�سوعيتها و��سلوبها 
�لق�سايا  وم��ع��اجل��ت��ه��ا  وج��دي��ت��ه��ا  �ل��ع��ل��م��ي 
�حليوية �لتي تهم �لبالد و�ل�سعب يف روؤية 

تقدمية ع�سرية. 
 1946 )نوفمر(  �لثاين  ت�سرين   21 ويف 
�حلكومة  تاأليف  �ل�سعيد  ن���وري  �ىل  عهد 

�لعمري  �ر���س��د  ل����وز�رة  خليفة  �لتا�سعة، 
على  ي�سفي  �ن  �ل�سعيد  �ر�د  �مل�ستقيلة. 
حكومته �سبغة قومية �و موؤتلفة بان ي�سرك 
فيها بع�ص ممثلي �الحز�ب، ولكنه ناأى عن 
�لي�ساريني  و�حلزبني  �ال�ستقالل"  "حزب 
و"حزب  �ل�سعب"  "حزب  وهما  �ملتطرفني 
�لتقرب  �ىل  �سعى  كذلك  �لوطني".  �الحت��اد 
من "�حلزب �لوطني �لدميقر�طي" و"حزب 
�الحر�ر" ووفق يف �آخر �الأمر يف �قناعهما 
باال�سر�ك معه يف �حلكومة، و�دخل ممثال 
و�حد� عن كل من �حلزبني، فكان علي ممتاز 
وزير�  �الحر�ر"  -  "حزب  ميثل  �ل��دف��ري 
"�حلزب  – وو�ف��ق  و�ال�سغال  للمو��سالت 
نائب  ميثله  �ن  عل  �لدميقر�طي"  �لوطني 
رئي�ص �حلزب حممد حديد، وزيرً� للتموين. 

وكانت هذه وز�رته �الوىل. 
�ل���وط���ن���ي  "�حلزب  رئ���ي�������ص  و�ر������س�����ل 
رئي�ص  �ىل  �جلادرجي  كامل  �لدميقر�طي" 
�ملنا�سبة،  هذه  يف  �ل�سعيد  ن��وري  �ل��وزر�ء 
كتابا �بدى فيه �ن �للجنة �الد�رية �ملركزية 
ل��ل��ح��زب ق��د ت��د�ول��ت �الأ���س�����ص �ل��ت��ي ميكن 
�لتعاون معه يف ظلها و�ال�سر�ك يف �حلكم، 
فوجدت �للجن �ن �حلزب يقبل �لدخول يف 
�نتقالية  حكومة  تكون  �ن  على  �حلكومة 
و�ط��الق  ح���رة،  �ن��ت��خ��اب��ات  �ج���ر�ء  مهمتها 
�حلريات �ملن�سو�ص عليها يف �لد�ستور، مبا 
يف ذلك حرية �ل�سحافة و�الجتماع، وحرية 
�حلزب  رئي�ص  و����س��اف  ل��الح��ز�ب.  �لعمل 
�لدولة و�سوؤونها  بامور  ما يخت�ص  �نه يف 
�حلزب  تعو�ن  ينح�سر  �عمالها،  ومز�ولة 

معه يف �د�رة �العمال �لروتينية فح�سب. 
ومل تدم ع�سوية حممد حديد يف �حلكومة 
تاأليفها  بعد  �حلكومة  فوجئت  �ذ  ط��وي��اًل، 
�الحتجاجات  م��ن  بعا�سفة  ق�سرية  مب��دة 
عند  لالحز�ب  تعهدته  ما  �لتز�مها  عدم  على 
�حلكومة،  يف  �ال����س���ر�ك  ع��ل��ى  م��و�ف��ق��ت��ه��ا 
�ل�سيا�سية  ل��الح��ز�ب  �ل�سماح  بعدم  وذل��ك 
وبالتدخالت  �الل��وي��ة،  يف  لها  ف��روع  يفتح 
�سرعت  �ل��ت��ي  �الن��ت��خ��اب��ات  يف  �ل�����س��اف��رة 
ممثال  ق��رر  ول��ذل��ك  �ج��ر�ئ��ه��ا.  يف  �حلكومة 
�حل����زب����ني �ل�����س��ي��ا���س��ي��ني �مل�������س���رك���ني يف 
ين�سحبا  �ن  �لتا�سعة،  �ل�سعيدية  �حلكومة 

من �لوز�رة. 
ورئي�ص  حديد  حممد  �لتمني  وزي��ر  ت��ب��ادل 

مل  مهمة  مر��سالت  �ل�سعيد  ن��وري  �ل��وزر�ء 
مل  ولعلها  حديد،  حممد  مذكر�ت  تت�سمنها 
مذكر�ته  ميلي  كان  عندما  متناوله  يف  تكن 
ما  يف  ��سافتها  ي��ن��وي  ك��ان  �و  ل��ن��دن،  يف 

بعد.. 
وز�رة  من  ��ستقالته  بعد  حديد،  حممد  عاد 
"�سركة  �د�رة  يف  ع��م��ل��ه  �ىل  �ل��ت��م��وي��ن 
�ل�سيا�سي  ن�ساطه  و�ىل  �لنباتية"،  �لزيوت 
�ن  �لدميقر�طي" بعد  �لوطني  "�حلزب  يف 
و�نتخب  يوما.  �ربعني  �ل��وز�رة  يف  ق�سي 
نائبا عن لو�ء �ملو�سل يف �النتخابات �لتي 
�جريت يف عهد وز�رة �ل�سيد حممد �ل�سدر 
)�ل��دورة   1948 )يونيو(  ح��زي��ر�ن   15 يف 
��ستقال  و�ل��ت��ي  ع�سرة(،  �لثانية  �لنيابية 
وعهد  مبا�سرة  بعدها  �ل�سدر  حممد  �ل�سيد 
�ىل مز�حم �لباجه جي يف تاأليف �حلكومة 

�جلديدة. 
ويف عهد حكومة توفيق �ل�سويدي �لثالثة، 
�ملنعقدة  �لنياب  �ملجل�ص  جل�سة  يف  حدثت 
كالمية  م�سادة   1950 )م��ار���ص(  �ذ�ر   6 يف 
�مل��ع��ار���س��ني وبع�ص  �ل���ن���و�ب  ب��ع�����ص  ب��ني 
موؤيدي �حلكومة، وتبودلت عبار�ت �سديدة 
بوجوب  �ملعار�سة  نو�ب  فنادى  و�هانات، 
وبلغ  �لنيابة.  من  و�ال�ستقالة  �جلل�سة  ترك 
عدد �مل�ستقلني 37 نائبًا، وكان نائب �ملو�سل 
حممد ح��دي��د �ح��ده��م، وع��ل��ى �ث��ر ذل��ك عاد 

فتفرغ ال�سغاله �خلا�سة. 
م�سطفى  حكومة  عهد  يف   ،1952 و�سنة 
عرفت  �لتي  �ال�سطر�بات  حدثت  �لعمري، 
با�سم "�نتفا�سة ت�سرين �لثاين". وقد بد�أت 
و�دت  �ل�سيدلة  كلية  طالب  بني  ن��ز�ع  عقب 
�لكليات  ط��الب  ب��ني  �الح���ز�ب  �نت�سار  �ىل 
تظاهر�ت  وخ��رج��ت  �الخ����رى،  و�مل���د�ر����ص 
�ساخبة ت�سببت با�ستباكات بني �ملتظاهرين 
بع�ص  �ث��ره��ا  على  ج��رح  �ل�سرطة  ورج���ال 
�لطالب و�فرد �ل�سرطة و�سقط قتيل و�حد. 
فلما  بغد�د،  خارج  �لتظاهر�ت  �نت�سرت  ثم 
تفاقمت �المور وعجزت �حلكومة عن تهدئة 
م�سطفى  �ل���وزر�ء  رئي�ص  ��سطر  �لو�سع 
�لو�سي  وع��ه��د  �ال���س��ت��ق��ال��ة،  �ىل  �ل��ع��م��ري 
رجل  �ىل  �حلكومة  تاأليف  يف  �لعر�ص  على 
�لدين  ن��ور  �ل��رك��ن(  )�لعميد  ه��و  ع�سكري 
�جلي�ص.  الأرك��ان  رئي�سًا  ك��ان  �ل��ذي  حممود 
وحلت  �لعرفية،  �الحكام  �حلكومة  فاعلنت 

�الحز�ب، وعطلت �ل�سحف، و�عتقلت عددً� 
من �حلزبيني و�ملعار�سني. 

�لفرة، يف زيارة  تلك  كان حممد حديد يف 
�ىل لندن، فقام بن�ساط كبري ودعاية و��سعة 
فات�سل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  �ل��وط��ن��ي  ل��ل��ح��زب 
مثل  �مل��ه��م��ة  و�مل���ج���الت  �ل�����س��ح��ف  ببع�ص 
و"نيو  و"�لريبيون"  "�اليكونومي�ست"، 
منها  وب��ج��ر�ئ��د  تي�سن"،  �ن��د  �ستيت�سمان 
"�لتامي�ص" و "مان�س�سر غارديان"، وبعدد 
و�ل�سخ�سيات  �لعموم  جمل�ص  �ع�ساء  من 
�ن��ك��ل��ر� م��ث��ل �ن��وري��ن بيفان  �ل���ب���ارزة يف 
وكتب  مونرو،  و�ليز�بث  مارتن  وكينغزيل 
�لكرى،  �ل�سحف  ر�سائل عدة �ىل حمرري 
"�لتامي�ص" �للندنية  منها ر�سالة �ىل حمرر 
قال فيها: "�ن �الحو�ل �ملوؤ�سفة �ل�سائدة يف 
بالدميقر�طية  عليها  �لق�ساء  يجب  �لعر�ق 
�ل�سعور  م��ع��اجل��ة  مي��ك��ن  وال  �ل�سحيحة، 
ي�سعر  ع��ن��دم��ا  �إال  ل��ل��ري��ط��ان��ي��ني  �مل���ع���ادي 
�قامة  توؤيد  بريطانيا  بان  �لعر�قي  �ل�سعب 

�لدميقر�طية �ل�سحيحة يف �لعر�ق. 
غارديان"  "ماجن�سر  حم���رر  �ىل  وك��ت��ب 
�ملحرر  ت�سامح  فيها  �نتقد  �خ���رى  ر�سالة 
�ن  وذك���ر  �لع�سكرية،  �ل��دك��ت��ات��وري��ات  م��ع 
�سعوب �القطار �ملختلفة يف �لقرن �لع�سرين 
�دركت حقوقها يف �حلرية و�لعد�لة يف ظل 
بريطانية  �ساندت  ما  و�ذ�  د�ستوري،  حكم 
تلك  ود  �ستخ�سر  ف��ان��ه��ا  �ل��دك��ت��ات��وري��ات 

�ل�سعوب و�سد�قتها". 
كان  "�ذ�  قائال:  ذل��ك  على  �ملحرر  علق  وق��د 
حلكم  �لوحيد  �لبديل  هو  �لع�سكري  �حلكم 
�جلذرية،  �ال�سالحات  نقد  و�ذ�  �لغوغاء، 

فال باأ�ص به". 
حتقيق  "�ن  ق��ائ��اًل:  حديد  حممد  عليه  ف��رد 
حكم  يعتر  ال  �ملعار�سة  �الح���ز�ب  مطالب 

غوغاء". 
جملة  يف  م���ق���ال���ة  ح���دي���د  حم���م���د  وك���ت���ب 
"تريبيون" �لعمالية �ل�سهرية، ووجه ر�سالة 
�ىل �لزعيم �لعمايل �نورين بيفان، و��سرك 
يف ندوة عقدها �لق�سم �لعربي لهيئة �الذ�عة 
)دي�سمر(  �الول  كانون   3 يف  �لريطانية 
�الجتماعي  �ال���س��الح  مو�سوعها   .1952

و�ل�سيا�سي يف �ل�سرق �الو�سط. 
كان لن�ساط حممد حديد يف لندن خالل تلك 
�ث��ر كبري  �ل��ع��ر�ق،  �لتي �جتاحت  �الح��د�ث 

حقيقة  �لريطاين  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي  �ف��ه��ام  يف 
�ل��ع��ر�ق، ول��و ك��ان موجود�  �الو���س��اع يف 
حتما،  العتقل  �ل��وق��ت،  ذل��ك  يف  ب��غ��د�د  يف 
فقد �عتقلت �ل�سلطات معظم �قطاب �حلزب 
�جلادرجي  كامل  مثل  �لدميقر�طي  �لوطني 

وح�سني جميل وقا�سم ح�سن وغريهم. 
يف �النتخابات �لتي �جريت يف عهد حكومة 
 ،1954 )يوليو(  مت��وز  يف  �لعمري  �ر�سد 
الئحة  حت��ت  �ملعار�سة  �الح���ز�ب  ��سركت 
حديد  حممد  و�نتخب  �لوطنية"  "�جلبهة 
�لثالثة، ولكن  للمرة  نائبا عن لو�ء �ملو�سل 
بعد  �حل��ك��وم��ة  �أل���ف  �ل���ذي  �ل�سعيد  ن���وري 
��ستقالة �لعمري، ��سّر على حّل هذ� �ملجل�ص 
برعم  عقدها،  �لتي  �لوحيدة  �جلل�سة  بعد 
�حد ع�سر  �سوى  فيه  للمعار�سة  يكن  �نه مل 

نائبًا. 
�سباط  من  عدد  كان   1958 �سنة  حّلت  وملا 
�ل��ذي��ن ع��رف��و� يف م��ا ب��ع��د با�سم  �جل��ي�����ص 
"�ل�سباط �الحر�ر" يتهياأون للقيام بانقالب 
)�لعميد(  �ل��رك��ن  �ل��زع��ي��م  ب��ق��ي��ادة  ع�سكري 
حديد  مبحمد  فات�سلو�  قا�سم،  �لكرمي  عبد 
�ملعار�سة،  �الح���ز�ب  زعماء  من  وباآخرين 
ب��ني زع��م��اء �الح����ز�ب على  �ت��ف��اق  وح�سل 
�مل��ب��د�أ. ومل��ا جنح  م��ن حيث  تاأييد �حل��رك��ة 
�ليه  يطمحون  ما  تنفيذ  يف  �ل�سباط  �ولئك 
و�علنت   ،1958 )ي��ول��ي��و(  مت���وز   14 يف 
�خ��ت��ري حممد  �ل����ع����ر�ق،  �جل��م��ه��وري��ة يف 
�لوطني  �حلزب  ممثاًل  للمال،  وزي��رً�  حديد 
�لدميقر�طي، ب�سبب �سمعته �لطيبة وكفائته 
ذلك،  بعد  حديد  حممد  و��سطلع  �لعالية، 
ويف فر�ت الحقة، بوز�رة �العمار ووز�رة 
�ل�سناعة، ��ساف �ىل من�سبه وزيرً� ��سياًل 

للمال. 
عن  ح��دي��د  حم��م��د  ���س��ّم��ر  �مل���ال  وز�رة  ويف 
�سوء  يف  ��سالحاته  ينفذ  و�سرع  �ساعديه 
متطلبات �لعهد �جلديد من تغيري�ت �د�رية، 
وم�ساعدة  �ملهمة،  �لقو�نني  بع�ص  وت�سريع 
�ل��ن��ق��اب��ات و�مل��ن��ظ��م��ات �مل��ه��ن��ي��ة، و�ل��غ��اء 
�لعر�ق  �ر�سدة  على  فر�ص  �ل��ذي  �لتجميد 
�لثورة  ودع���م  �ل��ث��ورة،  بعد  �ال�سرلينية 
�جلز�ئرية ماليًا، و�لعناية بق�سايا �العا�سة 
و�ال�سكان. ولذلك كله ��سافة �ىل دوره �ملهم 
�لنفط �الجنبية  �سركات  �ملفاو�سات مع  يف 
و��سد�ر �لقانون �لرقم 80 �لذي يعد حممد 

حديد مهند�سه. وقد حافظ هذ� �لقانون على 
حقوق �لعر�ق يف �الر��سي غري �مل�ستثمرة. 
وعملية  �لقانون،  هذ�  �ن  �لكثريون  وي��رى 
�هم  �ي����ر�ن،  يف  �لنفط  تاميم  يف  م�سدق 
يف  �ل��ن��ف��ط  �سناعة  جم���ال  يف  �ل��ت��ط��ور�ت 

�ل�سرق �الو�سط و�خطرها. 
�سفوف  يف  �ن�سقاف  ح��دث   1960 و�سنة 
و�ختلف  �لدميقر�طي"  �لوطني  "�حلزب 
حممد حديد، للمرة �الوىل منذ نحو ثالثني 
�جلادرجي  كامل  �لن�سال  زميل  مع  ع��ام��ًا، 
�لذي كان ي�سر على �سحب �ع�ساء "�حلزب 
�لوطني �لدميقر�طي" من �حلكومة. ور�أى 
مع  تعاونه  �حل���زب  ي��وق��ف  �ن  �جل��ادرج��ي 
حممد  ر�أى  ح��ني  يف  ق��ا���س��م،  �ل��ك��رمي  ع��ب��د 
كانت  �لوقت،  ذلك  �ن �جلمهورية يف  حديد 
حتقيق  نحو  وو��سعة  حثيثة  بخطى  ت�سري 
�لوطنية،  و�الم����اين  �اله����د�ف  م��ن  �مل��زي��د 
بني  تتحقق  �ن  الميكن  �لدميقر�طية  و�ن 
تدريجيا،  ت�ستقر  �ن  بد  ليلة و�سحاها، وال 
مقبول  بديل  �حل�سن  ذلك  يف  هنالك  ولي�ص 
��سقاطه  �سي�سع  �ل��ذي  قا�سم  �ل��ك��رمي  لعبد 
�ملتطرفني.  �ي��دي  يف  �ل��ع��ر�ق  ��سعافه  �و 
ل��ذل��ك رف�����ص حم��م��د ح��دي��د م��ط��ال��ب��ة كامل 
وكان  �حلكومة،  من  با�ستقالته  �جلادرجي 
يرى �ن من �لو�جب �ال�ستمر�ر يف �لتعاون 
و�ع�ساوؤه  �حل��زب  كان  و�ن  �حلكومة،  مع 
عر�سة الخطار �سخ�سية، الأن �ملوقف يتطلب 

�لت�سحية يف �سبيل ��ستمر�ر �مل�سرية. 
�لوطني  "�حلزب  رئي�ص  الحل��اح  ونتيجة 
حممد  على  �جلادرجي  كامل  �لدميقر�طي" 
�حلكومة،  م��ن  �الن�سحاب  ب��وج��وب  حديد 
�جلادرجي  ��سر  �ذ�  �نه  حديد  حممد  �بدى 
على لزوم �ن�سحابه من �حلكومة، فانه يرى 
�حلزب  من  �الن�سحاب  �ىل  م�سطرً�  نف�سه 
�ن  ت���ردد،  بعد  �جل��ادرج��ي،  ف��اب��دى  �ي�سا. 
ال م��ان��ع ل��دي��ه م��ن خ���روج حممد ح��دي��د من 
�حلكومة ومن �حلزب يف وقت و�حد �سنة 

 .1961
وملا �علن عبد �لكرمي قا�سم قبول �ال�ستقالة 
"�ن حممد  ����س��دره:  �ل��ذي  �لبيان  ج��اء يف 
خ��ارج  م��ن  ل��ل��ث��ورة  ���س��ن��د�  �سيبقى  ح��دي��د 

�حلكومة، كما كان يف د�خلها". 
وع��ل��ى �أث����ر ����س��ت��ق��ال��ت��ه م���ن ع�����س��وي��ت��ه يف 
ونظرً�  �لدميقرطاي"،  �لوطني  "�حلزب 
�ىل �الو����س���اع �جل��دي��دة يف ذل���ك �حل���زب، 
قرر بع�ص موؤيدي حممد حديد �لذين كانو� 
يتفقون معه يف موقفه، تكوين تنظيم حديد 
"�حلزب  �ه��د�ف  �ىل  يدعو  ح��زب  �سكل  يف 
�لوطني �لدميقر�طي" ومبادئه، مع �لت�سديد 
على دعم �لثورة و�لدعوة �ىل تطويرها �ىل 
وهكذ�،  ت��ع��ددي.  برملاين  دميقر�طي  نظام 
"�حلزب �لوطني  تاأ�س�ص حزب جديد با�سم 
له.  رئي�سًا  حديد  حممد  �لتقدمي" و�نتخب 
و��سدر �حلزب جريدة ناطقة بل�سانه ��سمها 

"�لبيان". 
و�تخذت فئات �سيا�سية �خرى موقفا معاديا 
م��ن �حل��زب �جل��دي��د وم��ن �جت��اه جريدته، 
ور�ح����ت ت��ق��اوم��ه��ا ب�����س��دة م��ع��ت��رة �حلزب 
ونظامه،  قا�سم  �لكرمي  لعبد  موؤيد�  �جلديد 
يف حني �ن جريدة "�لبيان" كانت تدعم عبد 
�لكرمي قا�سم يف �العمال و�لت�سريعات �لتي 
وكانت،  �ال�سلية.  �ل��ث��ورة  �ه���د�ف  حتقق 
�لدعوة �ىل  نف�سه، ال حتجم عن  �لوقت  يف 
د�ستور  بو�سع  �ل�سيا�سي  �لنظام  تطوير 
حرة،  و�نتخابات  نيابي  نظام  وقيام  د�ئ��م 

مع �سمان �حلريات وفقا لنظام تعددي. 
"�حلزب  ع��ن  ح��دي��د  حممد  �نف�سل  وه��ك��ذ� 
�لدميقر�طي" �لذي كان من بناته،  �لوطني 
�الأمي��ن  و�ل�����س��اع��د  فيه  �ل��ث��اين  و�ل�سخ�ص 
ذلك  حمل  وقد  بال�سلبية.  و�تهمه  لرئي�سه، 
خ�سومهما على �ل�سماتة بهما، وكتب خليل 
�جلادرجي،  كامل  مهاجما  مذكر�ته  يف  كنه 
يندد  �جل���ادرج���ي  ك��ام��ل  وق���ام   .." ق���ائ���اًل: 

محمد حديد
محمد حديد شخصية سياسية وطنية عراقية حازت احترام 

العراقيين على اختالف اتجاهاتهم وانتماءاتهم. عرف بثقافته 
العصرية الواسعة، ونزاهته المطلقة، وتفكيره الهادي العميق. كان 

موضع التقدير في جميع العهود السياسية التي توالت على العراق 
في ظل النظامين الملكي والجمهوري، سواء اكان في الحكم ام في 

المعارضة. وكان تقدير نوري السعيد له – مثال – ال يقل عن تقدير 
عبد الكريم قاسم الذي اسند اليه وزارة المال في اول حكومة عراقية 
في العهد الجمهوري من دون ان تكون له معرفة شخصية سابقة به، 

بل استنادا الى سمعته وكفاءته. 

نجدة فتحي صفوة

قراءة في مذكرات 
الراحل محمد حديد
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�لعر�قيني  �ل�����س��ا���س��ة  م���ذك���ر�ت  �سغلت 
ح���ي���زً� و�����س���ع���ًا ل��ل��ع��ر�ق �مل��ع��ا���س��ر من 
لتاريخ  وثقت   �لتي  �لتاريخية  �ملكتبة 
كونها  �ىل  ذلك  ويعود  �ملعا�سر  �لعر�ق 
عا�سرو�  ال�سخا�ص  حية  �سهاد�ت  متثل 
�الحد�ث بل ورمبا ��سهمو� يف كثري من 

�الحيان يف �سناعتها . 
�لنوعية  ل��ه��ذه  يحت�سب  ذل��ك  ك��ان  و�ذ� 
بجملة  �الل��ت��ز�م  يجب  ف��ان��ه  �لكتب  م��ن 
من �الم��ور قبل �الخ��ذ مبا جاء فيها من 
�الخذ  يجب  م�سلمات  باعتبارها  حقائق 
بها من دون بحث ومتحي�ص . ولعل �ول 
�ملتاأنية  �ل��ق��ر�ءة  هو  به  �لقيام  يجب  ما 
قبل  من  خطت  قد  �كانت  �سو�ء  للمقدمة 
��سخا�ص مقربني من �ساحب �ملذكر�ت �م 
من قبل �ملحقق �ن وجد ، وكال �المرين يف 
�لنهاية  نتحدث يف  فنحن  �سو�ء  �لنهاية 
و�جتهاد�ت  روؤى  ل��ه��م   ����س��خ��ا���ص  ع��ن 
بهم  �ملحيطة  �لظروف  �ملتها  �سخ�سية 
حتدد  لكنها  �ل��ق��ارئ  يجهلها  ق��د  و�ل��ت��ي 
يتم  �ل��ت��ي   �مل��ع��ل��وم��ات  طبيعة ون��وع��ي��ة 
تدوينها تكونت �ملذكر�ت من متهيد تليه 
مقدمة بقلم جندة فتحي �سفوة )�ص15-

31( ت�سمنت عر�سًا و�فيًا ل�سرية حممد 
ب��دءً�  من والدت��ه يف �ملو�سل يف  حديد 
28/10/1907 �ىل حني وفاته يف لندن 
يف 3/8/1999 وهي تت�سمن 20  ف�سال 
وتق�سم  مالحق   9 �سم  خا�ص  ف�سل  مع 
 )7-1( �لف�سول  �الول  �سم  ق�سمني  �ىل 
ما  مرحلة  ت�سمل  35-299(وه�����ي  )م��ن 
قبل ثورة 14 متوز / يوليو 1958 يف 
يف   )20-8( �لف�سول  بقية  تبحث  حني 
�ملرحلة �لتاريخية و�لتي تنتهي بانقالب 

17-30 متوز ، يوليو 1968 .
يف  �ملو�سل  مدينة  يف  حديد  حممد  ولد 
28/10/1907 لعائلة ثرية ، �ذ كان و�لده 
�حلاج ح�سني حديد )1863-1958( من 
ك��ب��ار جت��ار �مل��دي��ن��ة ، وق��د �ت���اح ل��ه ذلك 
�لفر�سة الكمال در��سته �لثانوية يف كلية 
بريوت  يف  �المريكية  باجلامعة  ملحقة 
ليتخرج   1924 �ل��ع��ام  يف  دخلها  حيث 
طموحه  �ن  وي���ب���دو  ع��ام��ني  ب��ع��د  م��ن��ه��ا 
ل��ه يف  م��ت��اح  ق��د جت���اوز م��اه��و  �لعلمي 
�لعر�ق ، فقرر �ن ي�سافر �ىل لندن الكمال 
مدر�سة  �ىل  فانت�سب  �جلامعية  در��سته 
يف  �ل�سيا�سية  و�لعلوم  لالقت�ساد  لندن 
عام 1928وهي �حد كليات جامعة لندن 
 1931 يونيو   / حزير�ن  ويف  �لعريقة 
حيث   ، �ل�سرف  مرتبة  مع  در��سته  �نهى 
�لعام  م��ن  �سبتمر   / �ي��ل��ول  يف  ت��ع��ني 
مفت�ص  بوظيفة  �ملالية  وز�رة  يف  نف�سه 
�سرع  بغد�د  يف  ��ستقر�ره  ولدى   ، مايل 
باالت�سال بزمالئه �ل�سابقني يف �لدر��سة 
�بر�هيم  �لفتاح  عبد  �برزهم  من  ولعل   ،
�حلديث  ت���د�ول  ومت   )2006-1906(
�ل�سعبية  )جمعية  ن�ساط  ��ستئناف  عن 
( و�لتي �سكلت يف ما بعد نو�ة جلمعية 
)�الهايل وقد دون حممد حديد وبا�سهاب 
�ملر�حل �لتي مرت بها �جلماعة ومو�قف 

�لتي  و�الن�سقاقات  �ملوؤ�س�سني  �الع�ساء 
وجهة  تقدمي  مع  و��سبابها  فيها  حدثت 
�ل�سيا�سية  �الح���د�ث  م��ن  �جلماعة  نظر 
بع�ص  ����س��ر�ك  �ب��رزه��ا  ولعل  �ملختلفة 
�سليمان  حكمت  حكومة  يف  �الع�����س��اء 
 17/8/1937-  29/10/1936(
�ن���ت���ه���ت ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه��م يف  ( و�ل����ت����ي 
19/6/1937 ب�سبب �خلالف مع رئي�ص 
نتائجها  �ه��م  من  ك��ان  و�لتي   ، �ل���وزر�ء 
جعفر  حممد  �لوطني  �ل�سيا�سي  �عتز�ل 
�حلياة   )1945-1881( �ل��ت��م��ن  �ب���و 
�جلادرجي  كامل  ق��رر  حني  يف   . �لعامة 
�ملنا�سب  �ع���ت���ز�ل   )1968-1897(
�هم  �الح��د�ث  هذه  وت�سكل   ، �حلكومية 
و�للذ�ن  و�لثالث  �لثاين  �لف�سلني  مو�د 
�لريطاين  �الح��ت��الل  ب��ع��ودة  ينتهيان 
�ملبا�سر عقب هزمية �جلي�ص �لعر�قي يف 
�يار / مايو 1941 . ويف خ�سم �ن�سغاله 
حديد  حممد  يهمل  مل  �ل�سيا�سي  بال�سان 
�لف�سل  فخ�س�ص  �القت�سادي  �جل��ان��ب 
�ل��ر�ب��ع ل��ه��ذ� �مل��و���س��وع و�مل��ع��ن��ون )يف 
�ملجال �ل�سناعي( تطرق فيه �ىل �ن�سائه 
مع  بالتعاون  �لنباتية  �ل��زي��وت  مل�سنع 
جعفر  منهم  �لعر�قيني  �لتجار  من  نخبة 
�ب���و �ل��ت��م��ن وك���ام���ل �خل�����س��ريي وعبد 
ي�ستعر�ص  ثم  وغريهم  �جللبي  �لهادي 
ظروف �لتاأ�سي�ص وحفل �الفتتاح برعاية 
. ولقد  �لوز�رة  �ع�ساء  �لو�سي وبع�ص 
تر�أ�ص حممد حديد �مل�سنع منذ تاأ�سي�سه 
وحتى 14 متوز يوليو 1958 با�ستثناء 
من�سب  خ��الل��ه��ا  �سغل  ����س��اب��ي��ع   6 م���دة 
وزير �لتموين يف عام 1946 و�ذ� كانت 

من  جملة  �ىل  تطرقت  �ل�سابقة  �لف�سول 
�المور و�ن طغى عليها �ل�ساأن �ل�سيا�سي 
�لف�سل  من  و�عتبارً�  تبد�أ  �ملذكر�ت  فان 
�خل��ام�����ص ت��وث��ق مل�����س��رية حم��م��د حديد 
�ل�سيا�سية ويف و�قع �المر �ن هذ� ما يهم 
. �ملوؤرخ و�لقارئ �لعادي �ي�سا ، ذلك �ن 
�سخ�سية كاتب �ملذكر�ت قد �رتبطت يف 
وع�سوً�  �سيا�سيًا  بو�سفه  �لعامة  �ذهان 
م��وؤ���س�����س��ًا يف و�ح���د م��ن �ه���م �الح���ز�ب 
�ل�سيا�سية �لعر�قية وهو �حلزب �لوطني 
/ ني�سان  يف  تاأ�س�ص  �لذي  �لدميقر�طي 

���س��رح حم��م��د حديد  وق���د  �ب��ري��ل 1946 
ما  ك��ل   )8-5( �لف�سول  يف  وب��ا���س��ه��اب 
-1946 للمدة  �حلزب  بن�ساطات  يتعلق 

وباحز�ب  بال�سلطة  وع��الق��ت��ه   )1954
�ملعار�سة �الخرى ، وهي معلومات �ر�د 
�خلا�سة  نظرة  وجهة  تبيان  �لكاتب  بها 
وعدم ترك فجوة تاريخية �سمن �الطار 
�لعام للمذكر�ت ، �ذ �سبق �ن مت �لتطرق 
�ل�سا�سة  م���ذك���ر�ت  م���ن  ع���دد  يف  �ل��ي��ه��ا 
�لعر�قيني منها مذكر�ت كامل �جلادرجي 
بدر��ستها  �لباحثني  م��ن  ع��دد  وق��ام  كما 
ح�سني  فا�سل  د.  �برزهم  ومن  �كادمييًا 
�ل��ذي ك��ان �ح��د منت�سبي �حل��زب ، وهو 
ومفاده  �ل��ث��اين  �ل�سبب  �ىل  يقودنا  م��ا 
نخبة  �سمن  م��ن  ك���ان  ح��دي��د  حم��م��د  �ن 
وب�سكل  �هتمت  �ل�سابقني  �ل�سا�سة  من 
�ر�سيفها  ب��ت��ق��دمي  وم��ب��ا���س��ر  �سخ�سي 
�لدر��سات  �لباحثني وطلبه  �ىل  �خلا�ص 
�لعليا . لذ� يندر �ن جند ر�سالة جامعية 
�ل�سبعينيات  ع��ق��دي  يف  كتابتها  مت��ت 
و�لثمانينات من �لقرن �ملا�سي تخلو من 

��سماء مثل حممد �سديق �سن�سل ح�سني 
�سهدت   . وغ��ريه��م  ك��ن��ه  خليل   ، جميل 
�لعر�ق  يف  �ل�سيا�سي  �لتطور  م�سرية 
متوز   14 ث���ورة  بقيام  مفاجئًا  تغيريً� 
يوليو 1958 وهو ما دفع مبحمد حديد 
كتابه  من  �الك��ر  �جل��زء  تخ�سي�ص  �ىل 
 )18-8( من  �لف�سول  �سمن  لدر��ستها 
بعبد  �لتقى  �نه  مفادها  وبد�أها مبعلومة 
�لكرمي . قا�سم مرة و�حدة يف عام 1956 
ومل يتعد �للقاء حدود �ملجامالت ، ولكن 
�ال�سارة �ىل  يفته  ذلك مل  �لرغم من  على 
�ل�سفة �لتي ��ستهر بها يف ما بعد ، وهي 
ما  �سخ�سيته  وغمو�ص  �مل��ف��رط  ح���ذره 
يف  قر�ر�ته  على  مبا�سر  ب�سكل  �نعك�ص 
معظم  يف  معتاد  هو  وكما  هكذ�  بعد  ما 
�لثور�ت حاول �لقادة �جلدد �لتعاون مع 
��ستيز�ر  فتم  �ل�سابقة  �ملعار�سة  قياد�ت 
و�سغل  للثورة  وز�رة  �ول  يف  بع�سهم 
نظرً�  �ملالية  وزي��ر  من�سب  حديد  حممد 
�ىل خر�ته �ل�سابقة وعلى �لرغم من �ن 
هذه �لتجربة �سرعان ما ��سابها �الخفاق 
وجهات  يف  �لو��سع  �لتباين  �ىل  نظرً� 
�لنظر �ز�ء �لق�سايا �لتي و�جهتها �لثورة 
، فقدم )�لوزر�ء �لقوميون ( ��ستقاالتهم 
 ،  1959 فري�ير   ، �سباط  يف  �جلماعية 
على  من�سبه  يف  بقي  حديد  حممد  لكن 
عليه  �جلادرجي  كامل  �حل��اح  من  �لرغم 
باال�ستقالة ، ورمبا يعزى ذلك �ىل قناعته 
�كر  م�ساحة  منح  بوجوب  �ل�سخ�سية 
�لتي  �ملبادئ  بو�سع  ورغبته   ، للتغيري 
خ�سو�سا   ، �لتنفيذ  مو�سوع  �عتنقها 
وجتديد  بناء  مرحلة  كانت  �ملرحلة  و�ن 

بح�سب وجهة نظره لذ� جاءت �لف�سول 
و�سرعان   . و�ل��وق��ائ��ع  ب��االح��د�ث  غنية 
عالقة  على  �خل��الف��ات  ه��ذه  �نعك�ست  ما 
حممد حديد بحزبه ، �ذ يورد يف وجهة 
رده  يف  �ملو�سوع  حول  �خلا�سة  نظره 
�مل�ستمرة  �جلادرجي  كامل  مطالبة  على 
ما  فيذكر   ، �ل���وز�رة  م��ن  باال�ستقالة  ل��ه 
ن�سه )هذه �لثورة �منا وقعت مببادر�ت 
�لتي  �اله���د�ف  من  كثريً�  وحققت   ، منا 
كنا نتوخاها و�ن �العر��ص على بع�ص 
�الو�ساع �ال�ستثنائية . �لقائمة و�ن كان 
ما  �ىل  بالنظر  و�ق��ع��ي  غ��ري  فهو  حم��ق��ًا 
�حاط �لثورة من تامر لالطاحة بها ولذلك 
�ال�ستمر�ر  �ل��و�ج��ب  من  �ن  �رى  فانني 
قرر  ذلك  �ثر   . �لتعاون مع �حلكومة  يف 
و�ال�ستقالة  �حل���زب  ت��رك  ح��دي��د  حممد 
بت�سكيل  و�ل����ب����دء   3/5/1960 يف 
ح����زب ���س��ي��ا���س��ي ج��دي��د ب��ا���س��م �حل���زب 
�ل���ذي مت��ت �جازته  �ل��ت��ق��دم��ي  �ل��وط��ن��ي 
�نتخاب  ذل��ك  و�عقب   30/7/1960 يف 
ت�سعة  م��ن  و�مل��ك��ون��ة  �مل��رك��زي��ة  �للجنة 
ملن�سب  حديد  حممد  و�خ��ت��ري   ، �ع�ساء 
نائبا  �ل�سعدون  وحممد  �حل��زب  رئي�ص 
للرئي�ص وخدوري خدوري �سكرتري. مل 
تذكر  نتائج  �ل�سيا�سي  �حلر�ك  لهذ�  يكن 
�لتي  �ل�سيا�سي  �الن��ف��الت  ح��ال  ب�سبب 
�لعر�ق  ت��اري��خ  م��ن  �مل��رح��ل��ة  تلك  م��ي��زت 
�مل��ع��ا���س��ر ، و�ل��ت��ي �ه��ت��م حم��م��د حديد 
ب��ت��ق��ومي��ه��ا وخ�����س�����ص ل��ه��ا �ل��ف�����س��ل 18 
�لرغم من  )���ص463-469( ولكن وعلى 
�نها  �ال  �ر�ء  من  فيه  ورد  ما  مو�سوعية 
نطاق  �سمن  وبقيت  ب��اجل��دي��دة  تكن  مل 
�خلو�ص  حماولة  دون  من  �لعموميات 
يف �لتفا�سيل ، وهذ� له ما يرره ، وذلك 
�ن حممد حديد بقي عقب ��ستقالته خارج 
نطاق �ل�سلطة حو�يل 3 �عو�م كانت هي 
يف �لو�قع �ملر�حل �الكر �همية من عمر 
عبد  نظام  �سقوط  وعقب  نف�سه  �لنظام 
�ل�سالم  عبد  �ن��ق��الب  �ث��ر  قا�سم  �ل��ك��رمي 
عارف يف 8/2/1963 مت �عتقال حممد 
بقي  حيث   13/2/1963 بتاريخ  حديد 
يف �ل�سجن حتى ت�سرين �الول ، �كتوبر 
من  �سر�حه  �ط��الق  ومت  نف�سه  �لعام  من 
دون توجيه �ي �تهام �ليه . �سكل �نقالب 
باكمله من  ج��ي��ل  مل�����س��رية  ن��ه��اي��ة  ع���ارف 
�ل�سا�سة �لعر�قيني كان �ساحب �ملذكر�ت 
�ل�سيا�سي  �لعمل  ف��اع��ت��زل  �سمنهم  م��ن 
ويف  �ل��ت��ج��اري��ة  �ع��م��ال��ه  الد�رة  وت��ف��رغ 
عام 1991 �سافر �ىل لندن للعالج ثم عاد 
�ل�سحية  حالته  تدهور  لكن  عامني  بعد 
�ج����ره ع��ل��ى �مل���غ���ادرة ن��ه��ائ��ي��ا يف عام 
وفاته  لندن �ىل حني  لي�ستقر يف   1995
الي�سعنا  �خلتام  ويف   3/8/1999 يف 
�ال �لقول �ن مذكر�ت حممد حديد ت�سكل 
�سيا�سية  ل�سخ�سية  م��ت��م��ي��زة  ����س��اف��ة 
عر�قية مار�ست �لعمل �لوطني ملا يقارب 
ثالثة عقود وتقلبت يف منا�سب وز�رية 
حديد  حممد  فيها  ��ستهر  ومهمة  ع��دة 

بالتجرد ونز�هة ذ�ت �ليد 

محمد حديد مذكراتي:
 الصراع من اجل الديمقراطية في العراق 

سمير عبد الرسول العبيدي 

�قر�ح  �ل��ذ�ك��رة  �ىل  فاعاد  �الم�ص،  بزميل 
معه،  �لتعاون  �الح��ز�ب  على  �ل�سعيد  نوي 
ثم ��سر�ر نوري �ل�سعيد على �ختيار حممد 
�ل����وز�رة،  يف  �حل���زب  ممثل  ليكون  ح��دي��د 

وذلك عام 1946". 
ب�سد�قتهما،  �لرجالن  �حتفظ  فقد  ذلك  ومع 
و��ستمرت عالقتهما على �ل�سعيد �ل�سخ�سي 
�ملتبادل.  و�الح��ر�م  بالود  تت�سم  ح�سارية 
وز�ر ك��ام��ل �جل���ادرج���ي حم��م��د ح��دي��د يف 
�سباط  �نقالب 8  بعد  �عتقاله  �ل�سجن خالل 
عبد  حكومة  �ط��اح  �ل��ذي   1963 )ف��ر�ي��ر( 

�لكرمي قا�سم. 
�نف�سل  �لتي  �ملرحلة  يف  حديد،  حممد  كان 
فيها عن كامل �جلادرجي و"�حلزب �لوطني 
�لدميقر�طي"، موؤيدً� بقاء عبد �لكرمي قا�سم 
يف �ل�سلطة، معار�سًا كل حماولة ال�سقاطه، 
�لعر�ق  على  �سيعود  �سقوطه  �ن  ر�أى  الن��ه 
�لوقت  يف  ك���ان،  ولكنه  ج��دي��دة.  ب��ك��و�رث 
قا�سم بوجوب  �لكرمي  عبد  يلح على  نف�سه، 
�النتقالية  �لفرة  �جر�ء �النتخابات و�نهاء 
�لثاين  �ملوؤمتر  طالب  وقد  وقت.  ��سرع  يف 
ح��زب  �لتقدمي"،  �ل���وط���ن���ي  ل�"�حلزب 
�الو�ساع  "باإنهاء  �جل��دي��د،  ح��دي��د  حممد 
�لعرفية،  �الح��ك��ام  و�ل��غ��اء  �ال�ستثنائية، 
)يوليو(  ث��ورة 14 مت��وز  �ه��د�ف  وحتقيق 
د�ستوري  ن���ظ���ام  ب��اق��ام��ة  وذل�����ك   ،1958
ويوفر  حرياته،  لل�سعب  ي�سمن  دميقر�طي 
�إال  �ل�سعيدة".  �حلياة  م�ستلزمات  جميع  له 
�جر�ء  يف  يتلكاأ  ك��ان  قا�سم  �لكرمي  عبد  �ن 
متنوعة،  و�ع�����ذ�ر  الأ���س��ب��اب  �الن��ت��خ��اب��ات 
و�ن�سغاله  �ل�سيا�سي،  �ل�سارع  توتر  منها 
�ل���ع���دي���دة على  �مل�����وؤ�م�����ر�ت  م��و�ج��ه��ة  يف 
تقارير  �ن  عد�  �لعر�ق.  وعلى  حكمه  نظام 
"�نتخاب  من  حتذر  كانت  �المنية  �الجهزة 
�لذين  �ملعار�سة  �ليه رجال  يت�سّرب  جمل�ص 
تقدم  دون  م��ن  ع���رة  ح��ج��ر  ���س��ي��ت��ح��ول��ون 
�ل�سيا�سية  �مليادين  يف  �ل�سريع  �جلمهورية 

و�القت�سادية و�الجتماعية". 
كان حممد حديد ي�سدد على تلك �ملطالب يف 
مقابالته �ملتكررة مع عبد �لكرمي قا�سم، ولكن 
معار�سة  ت�سن  كانت  له  �ملعادية  �لعنا�سر 
�ىل  �ت��ب��اع��ه��ا  دع���وة  ت�سمل  ق��وي��ة  خمططة 
مقاطعة جريدة �حلزب "�لبيان" وحتري�ص 

�ل�سحف على �المتناع عن توزيعها. 
�لتي  �لوعود  حتقيق  من  �لياأ�ص  تفاقم  وملا 
�لنظام،  ت��ط��وي��ر  ب�����س��اأن  �ل���ث���ورة  قطعتها 
وت���ر�ج���ع �الق���ب���ال ع��ل��ى ج���ري���دة �حل���زب، 
و��سمحلت �حلياة �حلزبية عموما، ��سطر 
جتميد  �ىل  �لتقدمي"  �لوطني  "�حلزب 

ن�ساطه ووقف ��سد�ر جريدته. 
قا�سم يف  �ل��ك��رمي  عبد  �ط��اح��ة  �ث��ر  وع��ل��ى 
�عتقل حممد حديد   1963 )فر�ير(  �سباط 
عبد  �ن�����س��ار  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره  ����س��ه��ر  ب�سعة 
�لكرمي قا�سم، ولكن �فرج عنه بعد ذلك لعدم 
تو�فر دليل على ما يدينه، فابتعد عن �لعمل 
�ل�سيا�سي و�ن�سرف مرة �خرى �ىل �عماله 
�القت�سادية  �ل�����س��وؤون  ومتابعة  �خلا�سة 
�ملنا�سبات،  �ستى  و�ل�سيا�سية يف  و�لدولية 
وخ�سو�سًا يف جريدة "�سوت �الهايل" ثم 

يف جريدة "�لبيان". 
�ملو�سوعات  يف  م��ق��االت��ه  بن�سر  ب���د�أ  وق��د 
�القت�سادية يف وقت مبكر، منها مقالة مهمة 
يف  �ل�سكك" ون�سرت  "�تفاقية  �ىل  تطرقت 
فيها  ت��ن��اول  وق��د   ،1936 )�بريل"  ني�سان 
وموقف  �ل��ع��ر�ق  يف  �حلديد  �ل�سكك  و�ق��ع 
جعله  م��ا  وه���ذ�  ملكيتها  م��ن  �لريطانيني 
وقد  �ملرحلة.  تلك  يف  بذ�تها  قائمة  م�سكلة 
حتمل  كانت  جريدة  يف  �ملقالة  هذه  ن�سرت 

��سم "�لبيان" �ي�سًا. 
تالية  �وق������ات  يف  ح���دي���د  حم��م��د  وك���ت���ب 
�لوطني  �حل��زب  الع�ساء  تثقيفية  ن�سر�ت 
�سنة  تاأ�سي�سه  منذ  وموؤيديه  �لدميقر�طي 
"م�ستوى  ع��ن��و�ن��ه��ا  ن�����س��رة  منها   ،1946

م��وؤل��ف��ات  ول����ه  �لعر�ق"،  يف  �مل��ع��ي�����س��ة 
"م�سكلة �الر�سدة  �قت�سادية �خرى �برزها 
يجب  و"كيف   ،)1947( �ال�سرلينية" 
 ،)1949( �لنفط؟"  �م��ت��ي��از�ت  ن��ع��دل  �ن 
�لعمال"  ن��ق��اب��ات  ح��ق��وق  يف  و"�لتطور 
يف  �لنباتية  �لزيوت  و"�سناعة   ،)1951(

�لعر�ق" )1955(. 
"�الهايل"  جريدتي  جمموعات  وحتتوي 
عدة  م���ق���االت  ع��ل��ى  �الهايل"  و"�سوت 
�ل�سيا�سية  �ل��ع��ر�ق  م�سكالت  فيها  ع��ال��ج 
الأ�سبحت  جمعت  لو  وه��ي  و�القت�سادية، 
و�سجونه  �لعر�ق  �سوؤون  يف  �سخمًا  كتابا 

خالل �لفر�ت �لتي تعود �ليها. 
وقد �نتقد حممد حديد يف مقاالته وكر��ساته 
�لفئة  ل���دى  �الق��ت�����س��ادي  �لتخطيط  ���س��وء 
و�رتفاع  �ال�سو�ق  ت��ردي  وحالة  �حلاكمة، 
��سعار �ملو�د �لغذ�ئية وغري ذلك من �ملقاالت 
�لعر�ق  مب�سكالت  تتعلق  �لتي  و�لبحوث 

وق�ساياه �حليوية. 
جملة  يف  مهمة  مقالة  كتب   ،1946 و�سنة 
بعنو�ن  ني�سن"  �ن��د  �ستيت�سمان  "نيو 
كبري  �سدى  لها  �لعر�ق" كان  يف  "�لو�سع 
بال�سوؤون  �ملعنية  �لريطانية  �الو�ساط  يف 
�لعر�ق.  يف  �سد�ها  ع��ن  ف�سال  �لعر�قية، 
�حلديث  �لعر�ق  تاريخ  �ملقالة  ر�سدت  وقد 
�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  ما  فرة  حتى 
وهاجمت حكومة �ر�سد �لعمري �لتي كانت 

يف �حلكم �آنذ�ك، وقد جاء فيها: 
�ن  ي��ع��ت��ق��د  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل���ع���ام  �ل�����ر�ي  "�إن 
ب��ري��ط��ان��ي��ا م�����س��وؤول��ة ع���ن �الو�����س����اع يف 
�لطبقة  ي�ساندون  فالريطانيون  �لعر�ق. 
�لتقدمي،  �ال�سالح  �سد  �لرجعية  �حلاكمة 
�ال�سطهاد  �ع��م��ال  �ن  �ل��ع��ر�ق  يف  وي�ساع 
�لريطانيني.  م��ن  يطلب  ب���د�أت  و�لتنكيل 
��سعاف  �ىل  تهدف  بريطانيا  �ن  ويعتقد 
يف  ل�سيا�ستها  �جل��م��اه��ريي��ة  �مل��ع��ار���س��ة 
�لنفوذ  �ن��ت�����س��ار  م��ن��ع  و�ىل  ف��ل�����س��ط��ني، 
�العتقاد  هذ�  كان  مهما  ولكن  �ل�سوفياتي. 
مبالغا فيه، فانه �ذ� ��ستمرت هذه �الو�ساع 
�ل�سيا�سية و�القت�سادية غري �ملر�سية، و�ذ� 
تاأخر �جر�ء �ال�سالحات �ملطلوبة �ل�سريعة، 
فان كر�هية عرب �لعر�ق لريطانيا �ست�ستد 
و�سي�سبح موقفها �سيئًا يف هذ� �جلزء من 

�لعامل". 
وقد منعت �ملجلة �ملذكورة من دخول �لعر�ق 

مدة معينة على �ثر ن�سر هذه �ملقالة. 
ب��ق��ي حم��م��د ح���دي���د ب���ع���ي���دً� ع���ن �حل��ي��اة 
�الخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لعملية  �ل�سيا�سية 
�لتي �جر�ها مع  با�ستثناء بع�ص �ملقابالت 
بناء  �لبكر  ح�سن  �حمد  �ل�سابق  �لرئي�ص 
بع�ص  يف  ال�ست�سارته  �الخ���ري  طلب  على 
�ل�سوؤون �لعامة، ح�سبما روي يف مذكر�ته. 
و�سنة 1990 غادر �لعر�ق لق�ساء �جازة يف 

�نكلر� مع �والده. 
لندن،  – يف  �لله  – رحمه  بي  �ت�سل  وق��د 
مذكر�ته،  ك��ت��اب��ة  يف  يفكر  ب���د�أ  ق��د  وك���ان 
كان  �ذ  �لعامة  �لوثائق  مركز  �ىل  ف�سحبته 
يرغب يف �الطالع على ما جاء يف �لوثائق 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �ل��ع��ر�ق  ع��ن  �لريطانية 
�لتي ��سهم فيها يف حياة �لعر�ق �ل�سيا�سية 
تلك  م�سوؤواًل. و�تيحت يل يف  �و  معار�سا 
�الثناء، م�ساحبته وجمال�سته، وكان برغم 
�لذهني  بن�ساطه  حمتفظًا  �ل�سن  يف  تقدمه 
وذ�ك���رت���ه �ل��و�ع��ي��ة، ومل مت�����ص ع��ل��ى ذلك 
�سنتان، �ال ��سيب بك�سر يف �حلو�ص على 
�ثر زلة قدمه، ما حد من حركته و��ستوجب 
�جر�ء جر�حة. ولكنه عاد فا�ستاأنف ن�ساطه 
ومتكن  وزو�ره،  ��سدقاءه  ي�ستقبل  و�خذ 
�لعر�ق يف �و�خر  �لعودة �ىل  بعد ذلك من 
يتابع  �سنتني  فيبغد�د  فق�سى   ،1993 �سنة 
ظروف  يف  �مل�ستطاع  بقدر  �سركته  �عمال 
�لعر�ق.  على  �ملفرو�ص  �جل��ائ��ر  �حل�سار 
�نكلر�  �ىل  ع��اد   1995 �سنة  نهاية  ويف 
مبدة  و�سوله  بعد  ولكن  �لعالج،  ملو��سلة 
و�سقط  �خ��رى،  مرة  �لقدم  به  زلت  ق�سرية 
على موقع �جلر�حة �ل�سابقة نف�سه، فانتقل 
�ىل �حد �مل�سحات يف �ساحية من �سو�حي 
ومل  وحركته  ن�ساطه  ��ستعاد  حيث  لندن، 
�لعامل  �ح��و�ل  وتتبع  ��ستقبال  عن  ينقطع 
و�خ��ب��ار �ل��ع��ر�ق و�ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي. وقد 
بع�ص  وت��زوي��ده  هناك  زي��ارت��ه  يل  �تيحت 

�ل�سحف و�ملجالت غري مرة. 
��سيب   1999 )م��ار���ص(  �آذ�ر  �سهر  ويف 
حممد حديد بجلطة يف ر�أ�سه، ولكنها مرت 
�ثر� يذكر. و��ستمر على  �سريعة ومل ترك 
ن�ساطه �لن�سبي وحياته �ليومية من مطالعة 
)يوليو(  مت��وز  ويف  مذكر�ته.  �إم��الء  وم��ن 
موجة  �ن��ك��ل��ر�  �ج��ت��اح��ت  �ل�سنة  ت��ل��ك  م��ن 
�سديدة من �حلر فتاأثر بها، و��سيب مبر�ص 
ليلة 3/2  �لرئة" �لذي �ودى بحياته  "ذ�ت 
�آب )�غ�سط�ص( 1999 وله من �لعمر �ثنتان 
حافلة  حياة  �نتهت  وهكذ�  �سنة،  وت�سعون 
كبري،  ووط��ن��ي  م��رم��وق  ع��ر�ق��ي  ل�سيا�سي 
جليلة،  خدمات  لبالدها  قدمت  و�سخ�سية 
�لوطنية  �ل��ن��ادرة يف  م��ن �الم��ث��ل��ة  وك��ان��ت 

و�لنز�هة و�الخال�ص. 
ك����ان حم��م��د ح���دي���د، ع��ل��ى �م���ت���د�د حياته 
يف  و�قعيا  �ر�ئ���ه،  يف  معتدال  �ل�سيا�سية، 
خ�سومه  بع�ص  �ت��ه��م��ه  ل��الم��ور.  ت��ق��دي��ره 
�لدميقر�طي"  �لوطني  "�حلزب  وخ�سوم 
عن  �مل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن  وب��ق��در  بال�سيوعية 
�عماله  ول���ك���ن  �ل����ع����ر�ق،  يف  �ن��ت�����س��اره��ا 
يكن  مل  �نه  على  قاطعة  داللة  تدل  ومو�قفه 
و�سف  �ل�سيوعي  �لي�سار  �ن  بل  �سيوعيا، 
باليمينية  �لدميقر�طي"  �لوطني  "�حلزب 
�هد�ف  من  وك��ان  �لوطنية.  و�لرجو�زية 

�لبقاء يف �حلكم �حلد من  حممد حديد من 
بني  �لتو�زن  على  و�حلفاظ  �ل�سيوعي  �ملد 

�لقوى �ل�سيا�سية. 
و�ل����و�ق����ع �ن حم��م��د ح���دي���د ك����ان ي��وؤم��ن 
�لتي  و�لدميقر�طية  �ملعتدلة  باال�سر�كية 
وحالته  �ل�سيا�سية  �لعر�ق  ظروف  تنا�سب 
عميق  وفهم  و�قعية  روؤي��ة  يف  �الجتماعية 
الو����س���اع �ل���ع���ر�ق وح��اج��ات��ه، ب��ع��ي��د� عن 
�مل���و�ق���ف �مل��ت��ط��رف��ة �ل��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا �حل��زب 
مو�قف  عن  الينحرف  كان  �لذي  �ل�سيوعي 
�المم���ي���ة �ل�����س��ي��وع��ي��ة و���س��ي��ا���س��ة �حل���زب 
تلك  �كانت  �سو�ء  �ل�سوفياتي،  �ل�سيوعي 
وتخدم  �ل��ع��ر�ق  ظ���روف  تنا�سب  �مل��و�ق��ف 
والء  ك��ان  فقد  ذل��ك.  تتجاهل  �م  م�ساحله 
حممد حديد �لتام للعر�ق، و�هتمامه متجها 
�ىل م�ساحله وحدها، مبناأى عن �القليمية 
و�لنفوذ  �ل�سخ�سية  و�مل�سلحة  و�لطائفية 
ع��ل��ى كر�مته  ن��زي��ه��ا، حم��اف��ظ��ا  �الج��ن��ب��ي، 

�ل�سخ�سية يف جميع �لظروف. 
�نعكا�سا  ح��دي��د  حم��م��د  م��ذك��ر�ت  وج����اءت 
تفكريه  ع��ن  �سادقا  وتعبري�  ل�سخ�سيته، 
وثقافته وتطور �ر�ئه �ل�سيا�سية و�جتاهاته 
�الجتماعية وعالقاته �ل�سخ�سية �لتي كانت 
و�الت���ز�ن،  ب��االع��ت��د�ل  �ل���دو�م،  على  تت�سم 
باملنطق  ومناق�سته  �الخر،  �لر�أي  و�حر�م 
حممد  ك��ان  ل��ذل��ك،  �لل�سان.  وبعفة  �ل��ه��ادئ 
ح��دي��د ي��ح��م��ل ك���ل م���ن ي��ت��ع��ام��ل م��ع��ه على 
على  �ل�سخ�سي  �و  �ل�سيا�سي  �ل�سعيد 
�حر�مه حتى و�ن �ختلف معه يف �لر�أي �و 
�الجتاه. �ما عالقاته �لعائلية و�الجتماعية 
و�لتز�م  و�جلدية  بال�سدق  تت�سف  فكانت 
�لوعود و�لدقة يف �ملو�عيد وقو�عد �الد�ب 

و�خللق �لرفيع. 
م��ن �ال�سارة  ه���ذ�،  �ك��ت��ب  ب��د يل، و�ن���ا  وال 
"�حلزب  �ىل �نني مل �كن يوما من �ع�ساء 
�لوطني �لدميقر�طي" )�و �ي حزب �سيا�سي 
�سلة  باي  �رتبط مبحمد حديد  �آخ��ر(، ومل 
معينة، و�منا  �و م�سلحة  �سخ�سية خا�سة 
�سريته  ملتابعة  ك��ث��رية  ف��ر���ص  يل  �ت��ي��ح��ت 
�ملنا�سبات  �ستى  يف  بعد  ع��ن  �ل�سيا�سية 
منذ �و�خر �لثالثينيات. و�عتقد �ن كل من 
�تيح له �ن يتعرف �ىل هذ� �لرجل �و ير�قب 
حياته �ل�سيا�سية وعالقاته �ل�سخ�سية يرى 

مثل هذ� �لر�أي. 
�سرية حممد حديد  �ملذكر�ت  وتتناول هذه 
منذ والدته يف �ملو�سل و�يام طفولته فيها، 
ثم در��سته يف مد�ر�سها وذهابه للدر��سة يف 
بد�أت  �المريكية يف بريوت حيث  �جلامعة 
عالقاته بزمالء عر�قيني، تلك �لعالقات �لتي 
يف  در��سته  ثم  حياته،  �و�خ��ر  �ىل  �متدت 
منهم  ��ستفاد  �لذين  ��ساتذته  يد  على  لندن 
وتاأثر بار�ئهم، ثم عودته �ىل �لعر�ق وعمله 
وفاعال  موؤ�س�سا  وع�سو�  �مل��ال،  وز�رة  يف 

يف "جماعة �الهايل" وع�سو� رئي�سيا مهما 
�لدميقر�طي" ونائبا  �لوطني  "�حلزب  يف 
�سنو�ت طويلة، وتوليه  لرئي�سه على مدى 
 1958 )يوليو(  متوز   14 بعد  �ملال  وز�رة 
وعمله مع عبد �لكرمي قا�سم و�خلالف �لذي 
�ل�سالم  وعبد  قا�سم  �لكرمي  عبد  بني  ن�سب 
�لكردية  �لق�سية  ع��ن  يعرفه  وم��ا  ع���ارف، 
م�سطفى  وعالقة  وتطور�تها  ومالب�ساتها 
�ل���ب���ارز�ين ب��احل��ك��وم��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة ب��ع��د 14 
�ل�سّو�ف  حركة  ثم   ،1958 )يوليو(  متوز 
�لكرمي  عبد  �غتيال  وحماولة  �ملو�سل  يف 
"ميثاق  م��ن  �ل��ع��ر�ق  و�ن�����س��ح��اب  قا�سمن 
�الحتاد  مع  �القت�سادي  و�التفاق  بغد�د"، 

�ل�سوفياتي. 
�ال�سهاب  م��ن  بكثري  �مل���ذك���ر�ت  وت��ت��ن��اول 
مع  �لنفط  مفاو�سات  يف  حديد  حممد  دور 
جهود  م��ن  ب��ذل��ه  وم��ا  �الجنبية  �ل�����س��رك��ات 
ال�سد�ر �لقانون رقم )80( �لذي كان حممد 
حديد مهند�سه وقد �سمن به م�سالح �لعر�ق 
وت���روي  �مل�ستثمرة،’  غ���ري  �مل��ن��اط��ق  يف 

تفا�سيل �ملفاو�سات وتطور�تها. 
وتفا�سيل  معلومات  �ي�سا،  �ملذكر�ت  ويف 
بالكويت،  قا�سم  �ل��ك��رمي  عبد  مطالبة  ع��ن 
وعن ن�ساط "�حلزب �لوطني �لدميقر�طي"، 
و�خل����الف �ل���ذي ن�سب د�خ���ل �حل���زب يف 
و�ختالف  قا�سم،  �لكرمي  عبد  عهد  �و�خ��ر 
و�سديقه  �حل��زب  رئي�ص  م��ع  حديد  حممد 
و��ستقالته  �جل����ادرج����ي،  ك��ام��ل  �ل���ق���دمي 
م��ن �ل����وز�رة وم��ن �حل���زب يف �آن و�ح��د، 
وتاأ�سي�ص حزب جديد هو "�حلزب �لوطني 

�لتقدمي". 
وحت���ت���وي �مل���ذك���ر�ت �ي�����س��ا، ع��ل��ى ف�سل 
قا�سم  �ل��ك��رمي  عبد  عهد  تقدمي  يف  ����س��ايف 
�ل���ذي ك���ان حم��م��د ح��دي��د م��ن �رك��ان��ه ومن 
متتعا  و�ك��ره��ا  �ملدنية  �سخ�سياته  �ب���رز 
ق��ا���س��م و�ح���ر�م���ه، مع  �ل��ك��رمي  بثقة ع��ب��د 
�ل�سلبية  �جلو�نب  الأهم  مو�سوعي  عر�ص 

و�اليجابية يف ذلك �لنظام. 
ويف �مل���ذك���ر�ت ج��و�ن��ب م��ن حم��م��د حديد 
�نقالب  بعد  �عتقاله  وظ��روف  �ل�سخ�سية 
�سباط )فرير( 1963 وجميء عبد �ل�سالم 
عارف �ىل �حلكم، و�لفرة �لتي ق�ساها يف 
�نقالب  وق���وع  و�خ���ري�،  �ن��ف��ر�دي.  �سجن 
�لبعثيني  )يوليو( 1968 وتويل  17 متوز 

�حلكم يف �لعر�ق. 
�سريح،  و�ق��ع��ي  �سرد  يف  كله  ذل��ك  وي��اأت��ي 
و��سلوب خاٍل من �حلقد، ومن دون تبجح 
وال ت�سخيم لدوره �ل�سخ�سي يف �الحد�ث، 
ت��ل��ك �ل��ظ��اه��رة �ل��ت��ي ن��الح��ظ يف ك��ث��ري من 

مذكر�ت �ل�سا�سة �الآخرين. 
وال بد من �ال�سارة هنا، �ىل �ن هذه �ملذكر�ت 
تتاح  �ن  دون  م��ن  مفاجئة  ن��ه��اي��ة  �ن��ت��ه��ت 
ملر�جعتها  �لفر�سة  حديد  حممد  لال�ستاذ 
�لقيام  حاولت  ما  وذلك  بنف�سه،  وتنقيحها 
بنف�سه  بذلك  وقام  �الجل  به  �متد  ولو  به. 

لكانت �لنتيجة �ف�سل بطبيعة �حلال. 
�لقيمة  �ملذكر�ت  هذه  بتحقيق  رخبت  وقد 
و�عد�دها للن�سر ب�سبب ما �كنه من �حر�م 
عهدو�  �ل��ذي��ن  الوالده  �ساكرً�  ل�ساحبها، 
ال�سعر  و�ن��ن��ي  ثقتهم.  �مل��ه��م��ة،  ه���ذه  �يّل 
�ملذكر�ت  ه��ذه  �ق���دم  و�ن���ا  كبري  ب��اع��ت��ز�ز 
ثقة  وكلي  و�لعربي  �لعر�قي  �لقارئ  �ىل 
ثّر�  م�����س��درً�  �ستكون  وب��ان��ه��ا  باهميتها، 
�ل�سيا�سي �حلديث،  �لعر�ق  لتاريخ  جديدً� 
و��سافة مفيدة �ىل ما �سدر حتى �الآن من 
��سو�ء  تلقي  �لعر�قيينن  �ل�سا�سة  مذكر�ت 
جديدة ومفيدة على جو�نب كثرية من ذلك 
�لتاريخ، ف�سال عن �نها تعر�ص �سرية غنية 
بكل  ب��الده��ا  خ��دم��ت  ل�سخ�سية  وم�سرفة 
كفاية و�خال�ص، وفيها كثري من �لدرو�ص 
و�ل��ع��ر، وه���ي ج��دي��رة ب���ان ت��ك��ون قدوة 
لالجيال �لقادمة يف �سالبة �لر�أي و�لثبات 

على �ملبد�أ و�الخال�ص يف �لوطنية. 
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منذ �أكر من 25 �سنة و�أنا �أحاول �لكتابة 
 �1863( ح��دي��د  جلبي  ح�سني  �حل���اج  ع��ن 
�لرجال  م���ن  و�ح�����د�  ب��اع��ت��ب��اره   )1958
�لتاريخ  تكوين  يف  دور  لهم  ك��ان  �ل��ذي��ن 
نحن  ن�سميه  ما  �أبان  �ملو�سل  ملدينة  �لعام 
�لفر�سة  �ن  وي��ب��دو  �حل��دي��ث..  بالع�سر 
مذكر�ت  �سدرت  �ن  بعد  �سنحت  قد  �ليوم 
و�ل�سحفي  و�القت�سادي  �ل�سيا�سي،  ولده 

و�لوزير �الأ�ستاذ حممد حديد رحمه �لله 
عن  �لكتابة  يف  �ل��رغ��ب��ة  ق��وى  مم��ا  ول��ع��ل 
�حلاج ح�سني حديد �ن ولده حتدث كثري� 
و�لدور  �ملو�سل،  يف  تكوينه  �سنو�ت  عن 

�لذي قام به و�لده يف ذلك. 
�الأ�ستاذ  بان  �لتذكري  من  لنا  البد  و�بتد�ء 
�ملوؤرخ  �ل��ل��ه،  رحمه  �ل�سويف  علي  �حمد 
و�ملربي �ملعروف �أ�سار وباأ�سطر قليلة يف 
كتابه �لقيم: )تاريخ بلدية مدينة �ملو�سل(، 
ج1، مطبعة �جلمهور، �ملو�سل 1970 �ىل 
بلدية  لرئا�سة  حديد  ح�سني  �حل��اج  ت��ويل 
�ملو�سل وكالة بعد وفاة �ل�سيد ح�سن فائق 
�سنة  �ىل  وكالته  و��ستمرت   ،1927 �سنة 
1929.. وقال �نه يف عهده ح�سل �ختال�ص 
قام  وقد  �ملو�سل  بلدية  �سندوق  يف  كبري 
�آنذ�ك،  �ل�سندوق(  )�أمني  �الختال�ص  بهذ� 
مما ��سطر �حلاج ح�سني حديد �ىل �لتنحي 
عن وكالة رئا�سة �لبلدية �لتي �أ�سندت �ىل 
و��ستمر  زكريا  جلبي  �لقادر  عبد  �ملرحوم 
هذ� يدير �لبلدية حتى �سنة 1931 . ويف 
هذه �ل�سنة توقف �لعرف �ل�سابق وهو �ن 
بها  �لتي ي�سل  �لو�سيلة  كانت  �النتخابات 
ومن�سب   .. �لبلدية  رئا�سة  �ىل  �ل�سخ�ص 
من  يتلقى  ال  )�سرفيا(  كان  �لبلدية  رئي�ص 
�أية رو�تب �و خم�س�سات.. ولكن  يتواله 
 ،1931 �سنة  �لبلديات  قانون  تعديل  بعد 
وزير  قبل  من  يعني  �لبلدية  رئي�ص  �أ�سبح 
�لدرجة  من  �لبلدية  كانت  و�ذ�  �لد�خلية، 
تعيني  ي��ك��ون  �مل��و���س��ل  ك��ب��ل��دي��ة  �الأوىل 
وباإر�دة  �لد�خلية  وزير  قبل  من  �لرئي�ص 

ملكية. 
حديد  حممد  �الأ���س��ت��اذ  م��ذك��ر�ت  �ىل  نعود 
�مل��و���س��وم��ة : ))م��ذك��ر�ت��ي : �ل�����س��ر�ع من 
ما  لرنى  �لعر�ق(  يف  �لدميوقر�طية  �جل 
�لذي كتبه عن و�لده .. وقبل هذ� ما �لذي 
فتحي  جندت  �الأ�ستاذ  �لكتاب  حمقق  كتبه 

�سفوت عند تقدميه للكتاب.
ح�سن  �حل���اج  �ن  �سفوت  �الأ���س��ت��اذ  ي��ق��ول 
جلبي حديد هو ح�سني بن حممد علي بن 
�حلاج حممود بن رفاعي بن حديد )�ملتوقي 
�سنة 1888( وعائلة حديد، عائلة مو�سلية 
كانت تتاجر مع �سوريا قبل �حلرب �لعاملية 
�الأوىل، ثم �جتهت �ىل �ل�سناعة، و��ستثمار 
من  حديد  ح�سني  �حل��اج  كان   .. �لعقار�ت 
وكان  �الأثرياء،  وجتارها  �ملو�سل  وجهاء 
�ملو�سلي، ويف ق�سية  نا�سطا يف �ملجتمع 
خالل  �ل��ع��ر�ق  �ىل  عائديتها  ع��ن  �ل��دف��اع 
�خلالف �لذي ن�سب ب�ساأنها مع تركيا عقب 
�حلرب �لعاملية �الأوىل، ونقل عن �ملرحوم 
�لذي كان مت�سرفا  �الأ�ستاذ ناجي �سوكت، 
رئي�سا  بعد  فيما  و�أ�سبح  �ملو�سل،  للو�ء 
للوزر�ء، �ن �سوكت هو �لذي �ختاره ملهمة 
رئي�ص  تويف  ملا  �ذ  وكالة،  �لبلدية  رئا�سة 
�سوكت  ن��اج��ي  �خ��ذ   1927 �سنة  بلديتها 
ع�سري  �ل��ذه��ن،  متفتح  رج��ل  ع��ن  يبحث 
ويو�كب  �لبلدية  رئا�سة  ليتوىل  �لتفكري 

�ن  علم  حتى  �جل��دي��دة،  �حلياة  متطلبات 
يدر�ص  ولد�  �لبلدي  �ملجل�ص  �أع�ساء  الحد 

يف �أوروبا.
�ل�����س��ف��ح��ة )89(  ���س��وك��ت يف  ن��اج��ي  ق���ال 
بريوت  وذك��ري��ات،  )�سرية   : مذكر�ته  من 
�ل�سدد: فكرت يف �ال�ستفادة  1977( بهذ� 
من مثل هذ� �لرجل �لذي �قدم على �إر�سال 
وقد  درو���س��ه،  ليتابع  �خل���ارج  �ىل  ول���ده 
بالوكالة،  �ل�ساغرة  �لبلدية  رئا�سة  وليته 

فكنت موفقا يف هذه �لتولية(. 
من   )35( �ل�سفحة  يف  حديد  حممد  يقول 
كان  عندما  �ملو�سل  بلدية  �ن  م��ذك��ر�ت��ه، 
�أن�ساأت م�سروع  لها بالوكالة  و�لده رئي�سا 
�أول  بد�ئيا  �مل�سروع  وك��ان  �مل���اء،  �إ�سالة 
مع  متكامل  م�سروع  �ىل  تطور  ثم  �الم��ر، 

زيادة �الإمكانات �ملادية . 
ديو�نا  �و  جمل�سا  ل��و�ل��ده  )�ن  وي�سيف: 
�الأخبار،  يتد�ولون  فيه،  �لنا�ص  يجتمع 
مناحي  �ستى  يف  �الأح��ادي��ث  وي��ت��ب��ادل��ون 
تكن  ومل   .. و�ل��ع��ام��ة  �خل��ا���س��ة  �حل��ي��اة 

�لفروق �لطبقية �آنذ�ك حادة �و بارزة ويرد 
ذلك �ىل �ملبادئ �الإ�سالمية �لتي ت�ستند �ىل 
�لغني  �ساهدت  )وق��د  ويقول:  �مل�ساو�ة(، 
الأد�ء  �لفقري  مب��ح��اذ�ة  يقف  �ملو�سل  يف 
�ملقاهي  ك��ان��ت  كما  �جل��ام��ع،  يف  �ل�����س��الة 
�لطبقات  جميع  من  رجال  يوؤمها  م�سركة 

ويلتقون �أحيانًا يف مقهى و�حد(.
كان بيت �حلاج ح�سني حديد يف حملة باب 
�سميت  �لتي  �لقنطرة  زقاق  ويف  �ل�سر�ي 

بقنطرة بيت حديد . 
كانت  لو�لده  جدته  �ن  حديد  حممد  يقول 
م��ن )ع��ائ��ل��ة �حل���اج زب���ري( و�خ��و�ل��ه��ا من 
�حلاج  زوج��ة  �م��ا   .. �ل��ق��دو(  حمو  )عائلة 
ح�سني حديد فهي خديجة بنت �حلاج خالد 
بن خالد بن �حلاج نعمان �لدباغ و�خو�لها 
م���ن )ع��ائ��ل��ة ع����ق����ر�وي( وه����م م���ن جتار 
عقرة  مدينة  من  �أك��ر�د  و��سلهم  �ملو�سل، 
�لعائالت  من  نعمان  �حل��اج  عائلة  وكانت 
جتارة  وخا�سة  �لتجارة  يف  عملت  �لتي 

�ال�سو�ف.

حمافظة  ب��ان��ه��ا  ح���دي���د  ع��ائ��ل��ة  وع���رف���ت 
�لفرو�ص  ب������اأد�ء  وم��ل��ت��زم��ة  وم��ت��دي��ن��ة، 
م�سجد�  ترعى  وكانت  �لدينية،  و�ل�سعائر 
ويقع  �حلليم(  عبد  �ل�سيخ  )م�سجد  ي�سمى 
�حل��اج ح�سني  د�ر  م��ن  خ��ط��و�ت  بعد  على 
دكاكني  ب�سعة  �مل�سجد  �أوقفت  وقد  حديد، 
مديرية  �سيطرت  �ن  �ىل  عليه  ل��الإن��ف��اق 

�الأوقاف عليه . 
غامن  ع��م��اد  �لباحث  �ل�سديق  ����س��ار  وق��د 
�لربيعي يف كتابه )بيوتات مو�سلية( �لذي 
ن�سره �سنة 2002( �ن �حلاج ح�سن حديد 
و�سمي  �ل�سباغ  فتحي  جلامع  متوليا  كان 
جلبي. ح�سني  �حل��اج  مب�سجد  بعد  فيما 

متتهن  كانت  و�ل��ده  عائلة  �ن  حديد  وق��ال 
�لعقار�ت  متلك  �ىل  حتولت  ثم  �لتجارة، 
هذ�  د�سن  من  و�أول  �لزر�عية،  و�الأر��سي 
�لتحول من �لتجارة �ىل �لعقار هو �حلاج 
عندما  ح��دي��د  �حل���اج ح�سني  ج��د  حم��م��ود 
�ملو�سل،  مدينة  ح��ول  �أر����ص  ب�سر�ء  ب��د�أ 
و�سار  جت��ارت��ه،  يف  ��ستمر�ره  عن  ف�سال 

�ملنو�ل  ه��ذ�  على  علي  حممد  �حل��اج  �بنه 
�لزر�عية  �الأر��سي  بع�ص  ��سرى  عندما 
قبل  �الأ�سرة  وكانت  �ملو�سل،  مدينة  قرب 
�حلاج  ب��اآل  تعرف  )ح��دي��د(  لقب  �تخاذها 
حديد  ح�سني  �حل��اج  مار�ص  وقد  حممود، 
�ىل  ليتجه  تركها  لكنه  �لتجارة  �سبابه  يف 
�لتي  �الأر��سي  و�إد�رة  �لعقار�ت،  ت�سييد 
�ملحيطة  �ل��ق��رى  بع�ص  يف  ي��زرع��ه��ا  �خ��ذ 
حمال  مع  مر��سالت  له  وكانت  باملو�سل، 
و�تخذ  وتركية،  �سورية  مدن  يف  جتارية 
مكتبا  �جلنت(  خ��ان  )يف  غ��رف  بع�ص  من 
على  �خل���ان  ه��ذ�  وي��ق��ع  �عماله  منه  ي��دي��ر 
�سفاف نهر دجلة.. كما �ن�ساأ جممعا �سكنيا 
للموظفني  ي��وؤج��ره  �مل��دي��ن��ة  ���س��ور  خ���ارج 
الإد�رة  ي��ع��ي��ن��ون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �الأت������ر�ك 
�مل�سالح �حلكومية يف والية �ملو�سل �بان 

�لعهد �لعثماين �الأخري . 
وعالوة على تلك �الأن�سطة فقد �سارك �حلاج 
�لعامة  �ل�����س��وؤون  �إد�رة  يف  حديد  ح�سني 
�لعثمانية،  �ل��دول��ة  �أي���ام  �ملو�سل  ل��والي��ة 
�لبلدي،  �ملجل�ص  يف  ع�سو�  �نتخب  فقد 
حيث  �جل����ز�ء،  حمكمة  يف  ع�سو�  وع��ني 
ع�سو�  تنتدب  �لعثمانية  �مل��ح��اك��م  ك��ان��ت 
مدنيا للعمل يف هيئتها �ىل جانب �لق�ساة 

�لر�سميني .
حممد  ول���ده  ح��دي��د  ح�سني  �حل���اج  �سجع 
�ل�سناعة �لوطنية، وقد  يف دخول معرك 
�لنباتية  للزيوت  م�سنع  �إن�ساء  يف  �أ�سهم 
�فتتح يف 1942 وكان  و�ل��ذي  بغد�د،  يف 
)دهن زبيدة( �لنباتي �ول منتج له، ف�سال 
)�لهناء(  و�سابون  )�جلمال(  �سابون  عن 
من  �مل�سنع  �أمم  وقد  )�أم��و�ج(  وم�سحوق 
توىل  وق���د   ،1964 �سنة  �حل��ك��وم��ة  ق��ب��ل 

حممد حديد �إد�رته حتى �سنة 1958.
وقد حتدث حممد حديد عن �سفر�ت و�لده 
ومر�فقته  و�لنم�سا  وفرن�سا  لبنان  �ىل 
لغر�ص  �ل�سفر�ت  تلك  �غلب  وكانت  �ي��اه، 
�سديق  حممد  �لدكتور  �أ�سار  وقد  �لعالج، 
�جلليلي رحمه �لله يف �سجل وفيات بع�ص 
�ل�سخ�سيات �ملو�سلية �لذي زود كاتب هذه 
ح�سني  �حل��اج  �ن  منه،  بن�سخة  �ل�سطور 
جلبي حديد تويف يوم 5 متوز 1958 عن 
عمر يناهز �ل� )95( �أي قبل ت�سعة �يام فقط 
و�الإعالن   1958 متوز   14 ثورة  قيام  من 
و�إ�سقاط  �لعر�ق  جمهورية  تاأ�سي�ص  عن 
�لنظام �مللكي وتعيني ولده )حممد حديد( 
وزي����ر� ل��ل��م��ال��ي��ة.. وم���ن ط��ر�ئ��ف م��ا كنت 
�ملو�سل  �لنا�ص يف  �ن  �أ�سمعه، و�نا طفل، 
عن  ميتنع  �لذي  �ل�سخ�ص  ي�سبهون  كانو� 
يريده  ما  وي�سمع  �الأحاديث  بع�ص  �سماع 
ف��ق��ط ب��ان��ه )ح���اج ح�سني ج��ل��ب��ي( و�ل���ذي 
����س��ت��ه��ر ب��ع��زوف��ه ع��ن ���س��م��اع م��ا ال يريد 

ويحر�ص على �سماع ما يريد فقط.
وم���ن م���اآث���ره �ن���ه ت���رع ب��رو�ت��ب��ه عندما 
بناية  باإن�ساء  وكالة  للبلدية  رئي�سا  ك��ان 
�ليوم  تقع  و�لتي  �لعامة  �ملركزية  للمكتبة 
�لبلدية، وحدثني �حلاج عبد �جلبار  قرب 
بان  �الأ�سبق  �ملكتبة  �أمني  جرجي�ص  حممد 
�سامل  �ملهند�ص  بنائها  على  ����س��رف  �ل��ذي 
حديد  ح�سني  �حلاج  �لله  رحم  جلمري�ن.. 
فقد كان من �لرجال �لذين خدمو� �ملو�سل.

عن مذكرات الراحل محمد 
حديد

د . ابراهيم خلف العالف 

السياسي محمد حديد يروي سيرة والده   

حممد حديد مع والده يف املو�صل

ذكريات وانطباعات للجادرجي 
عن محمد حديد

رفعت  ل��ال���س��ت��اذ  �ب(  )����س���ورة  ك��ت��اب 
�جلادرجي، من �لكتب �ملهمة �لتي ت�سور 
�حلياة �خلا�سة وغري �ملعروفة للكثريين 
�ل�سخ�سية �سيا�سية كبرية، فهو – بحق 
– ت�سوير �سادق للحياة �ليومية يف د�ر 
�حلركة  زعيم  �جلادرجي  كامل  �ال�ستاذ 

�لدميقر�طية يف �لعر�ق. 
�ال�ستاذ  �نطباعات  �لكتاب  ت�سمن  وق��د 
�ل�سخ�سيات  من  �لعديد  من  �جلادرجي 
�ل�سيا�سية،  م�سريته  يف  ز�م��ل��ه��ا  �ل��ت��ي 
حديد،  حممد  �ال�ستاذ  �سخ�سية  ومنها 
�لكرمي  ل��ل��ق��ارئ  نعر�ص  �ن  وددن���ا  وق��د 

بع�ص من هذه �النطباعات و�لذكريات. 
ي���ذك���ر �ال�����س����ت����اذ رف���ع���ت �جل����ادرج����ي 
)�ص151(:  كنت ذ�ت يوم مع جمع كبري 
بال�سجن  �لو�لد  غرفة  يف  �لز�ئرين  من 
ح����و�دث  ح��دث��ت  ق���د  وك���ان���ت   )1957(
�تذكر،  ما  على  �ملو�سل  �سجن  يف  عنف 
��سر�ب  ح�سل  �و  مظاهر�ت  وخرجت 
ووقع �طالق نار، ف�ساأل �حد �حلا�سرين 
�لو�لد كم يعتقد هو عدد �لقتلى، فاجابه 
�ل�سائل:  يف �حلال: ع�سرة، ف�ساأله نف�ص 
ح�سني  �ل��و�ل��د:  فقال  �مل�سدر؟  "ماهو 
ج��م��ي��ل ي��ق��ول �رت���ف���ع ع���دد �ل��ق��ت��ل��ى �ىل 
�لعدد  �ن  يقول  حديد  وحممد  خم�سني، 
وعليه  و�ل�سبعة،  �ل�ستة  ب��ني  ي���ر�وح 
كانت  وقد  ع�سرة  �لرقم  �ىل  �نا  تو�سلت 

نكتة �سحك لها �حلا�سرون.. 
ويذكر عند حديثه عن ثورة متوز 1958، 

فيقول �ص)156(: 
.. ورمبا كان يدور يف ذهن �لو�لد �ي�سا 
�الح����ز�ب،  الأ����س���ر�ك  ��ست�ساغته  ع���دم 
�ل�����س��ي��ا���س��ي��ة يف �حل���ك���م ب��ع��د �ل���ث���ورة 
�لو�لد  حدثني  وقد  مبا�سرة.  �لع�سكرية 
بعد �لثورة با�سابيع عما كان يدور قبلها 
من مباحثات و�ت�ساالت، وكيف �ن حلقة 
�لو�سل كان ر�سيد مطلك )وكان �ساحب 
�لنيون �العالنية(،  ل�سنع لوحات  معمل 
م���ع حم��م��د ح��دي��د يف ���س��رك��ة �ل��زي��وت 
�لنباتية �لتي كان يديرها. كما حدثني �ن 
حكومة  يف  �الح��ز�ب  ��سر�ك  مو�سوع 
ر�أيه  من  وك��ان  طوياًل،  بحث  قد  �لثورة 
بالثورة  يقوم �جلي�ص  بان  �سخ�سيًا  هو 
وبعد ثباتها خالل �ال�سهر �لالحقة ت�سكل 
�لوطنية...  �الح��ز�ب  من  مدنية  حكومة 
كان  �الم��ور  ه��ذه  ب�ساأن  �لتكتم  �ن  على 
لذلك  وطبيعي.  متوقع  ه��و  كما  �سديدً� 
�ل��د�ر �سيئا �سوى  مل نكن نعلم نحن يف 
�لتنبيه علّي ليلة �لثورة ب�سرورة �لعودة 
�ن هديب  �ذكر  كذلك  �ملنزل.  �ملبكرة �ىل 
�حلاج حمود ز�ر �لو�لد قبل �لثورة بايام 
فطلب من �لو�لد �ن يبقى يف بغد�د لعدة 
�ما  بال�سبب.  ينبئه  �ن  دون  �خرى  �يام 
�ىل  ي�سافر  �ن  ��سطر  فقد  حديد  حممد 

و�لده  وفاة  ب�سبب  �لثورة  قبل  �ملو�سل 
فيها  يقول  برقية  ر�سيد مطلك  له  فار�سل 
�ن �سعر �لقطن �و ب�ساعة �خرى ال �ذكر 
عليه  متفقا  �لرمز  ه��ذ�  يكن  ومل   14 هو 
بينهما لذلك �ذكر �ن و�لدي قد �نب ر�سيد 
"كان  له:  مطلك على هذ� �لت�سرف وقال 

هذ� قد يوؤدي �ىل كارثة". 
... ويف �حد �اليام �لتي �عقبت �لثورة، 
ك���ان حم��م��د ح��دي��د )وق����د ت���وىل وز�رة 
د�رن���ا،  �ل��و�ل��د يف  م��ع  يجل�ص  �مل��ال��ي��ة( 
تهيئة  يف  فطلب  معهما،  موجود�  وكنت 
يل  وق���ال  �جل��م��ه��وري��ة،  ل�سعار  ت�سميم 
تغيري  ق��رب  ب�سبب  م�ستعجل  �الم��ر  �ن 
�سعار  و�سع  و�سرورة  �لعر�قي  �لدينار 
�لنقدية  �الور�ق  طبع  عند  عليه  جديد 
بجو�د  �حل���ال  يف  فات�سلت  �حل��دي��ث��ة. 
�سليم، لي�ص فقط النه يف �عتقادي �لفنان 
�الول يف �لعر�ق بل ملا له من خرة �ي�سا 
و�سع  قد  كان  �ذ  �ل�سعار�ت  ت�سميم  يف 

�سعار� ً ناجحا جلمعية �ملهند�سني. 
رفعت  ي��ق��ول   )169( �ل�����س��ف��ح��ة  ويف 
�خرى  حكاية  للو�لد  رويت  �جلادرجي: 
عند رجوعه من مو�سكو وقعت يف غيابه، 
�سكري  حممود  �سبيح  �ن  وخال�ستها 
�لبع�ص  نية  بان يف  م�ساء  ذ�ت  �خرين 
ر�سمية،  �م��ن��ي��ة  ج��ه��ة  م���ع  ب���اال����س���ر�ك 
�لتايل  �ليوم  د�ئرتي �سباح  �ملجيء �ىل 

حمل  �ىل  ر�سوقي  علي  �لقب�ص  الل��ق��اء 
و�الهانة  بال�سرب  علي  �العتد�ء  ثم  ناء 
ون�سحني  و�����س����اأين،  ت��رك��ي  ث���م  وم����ن 
فرف�ست  و�الخ��ت��ف��اء  ب��ال��ه��روب  �سبيح 
ذل��ك. لكنني ذهبت يف �حل��ال �ىل حممد 
حديد و�خرته مبا بلغني، فقال يل: وما 
هو �حلل؟ قلت: �ف�سل �حللول �ن �د�وم 
غدً� يف د�ئرتي كاملعتاد، �ما �نت فرتب 
بحيث  قا�سم  �لكرمي  عبد  مع  مقابلة  يل 
قبله  من  �ل��د�ئ��رة  من  ��ستدعائي  يجري 
�لقب�ص  اللقاء  �ملخطط  �ملوعد  نف�ص  يف 
ذلك  برتيب  حديد  حممد  قام  وقد  علّي. 
قا�سم  ك��رمي  ��ستدعاين  فلما  قيام،  خري 

ف�سدت �خلطة �ملعتدين. 
�ما عن �لقطيعة بني �جلادرجي وحديد، 
يذكر �ال�ستاذ رفعت �جلادرجي )171( مل 
بخ�سومه  �لتنديد  و�ل��دي  عادة  من  يكن 
�و  �لفكرية  �خل��الف��ات  ح��دة  بلغت  مهما 
مثال  ��سمعه  مل  �ل�سيا�سية.  �الجتهاد�ت 
يندد يف يوم ما مبوقف حممد حديد �و 
ب�سخ�سه، رغم �الختالف �حلاد �ملعروف 
�لذي وقع، بل �ذكر �ن �حلديث �جنّر يف 
�حلزب،  �نق�سام  �ىل  �ملنا�سبات  �ح��دى 
�و  ذك��ر حممد حديد و�ن��ع��د�م  فلما ج��اء 
��ستمرت  �لتي  �ليومية  لقاء�تهما  توقف 
قرن.  رب��ع  على  تزيد  مل��دة  �نقطاع  دون 
�لتفت نحوي ووجه �حلديث �يل قائاًل: 

�ين ��سعر �ن جزءً� كبريً� من ج�سمي قد 
�نف�سل، و��سار بيده �ليمنى وهو يقول 

ذلك �ىل �لق�سم �الي�سر من قبله. 
ويف �ل�سفحة )179( يقول: 

ج���رت م��ق��اب��ل��ة ب���ني �ب���ي وع��ب��د �لكرمي 
بعد  وذل����ك  �ل���دف���اع،  وز�رة  يف  ق��ا���س��م 
�لوطني  �حل���زب  يف  �الن�����س��ق��اق  وق���وع 
منه  حديد  حممد  وخ��روج  �لدميقر�طي 
�حلزب  هو  خا�ص  �آخ��ر  حل��زب  وتاأليفه 
ذلك  ت��اأخ��ر  �ل��و�ل��د  �ن  و�ذك���ر  �لتقدمي. 
حتى  �ل�����د�ر  �ىل  و���س��ول��ه  يف  �مل�����س��اء 
وبعد  ذلك.  بعد  ما  �و  و�لن�سف  �لثامنة 
و�سوله طلبني وبلقي�ص )زوجة �ال�ستاذ 
بلقي�ص  �ل�سيدة  رفعت �جلادرجي، وهي 
�سر�رة( وجل�ص معنا يق�ص لنا ما د�ر يف 
�ملقابلة. قال: حني دخلت غرفة �النتظار 
فقط  دقيقة   15 م��دة  �نتظره  �ن  ق���ررت 
�نق�سائها �خرج  �ملقابلة بعد  تتم  فاذ� مل 
تلك  خالل  ح�سلت  �ملقابلة  لكن  معتذرً�، 
�لكرمي  عبد  �طلعني  �ثنائها  �لفرة ويف 
ق��ا���س��م ع��ل��ى ث��وب��ه �مل���دين �ل���ذي ك���ان قد 
و�سعه يف دوالب زجاجي فقلت له �رى 
رفع هذ��لثوب. قال ملاذ�؟ قلت النه منظر 
قبيح. وقال �بي: �ساألني كرمي قا�سم يف 
حديد  مبحمد  ر�أي���ي  ع��ن  حديثنا  �سياق 
�ن  ب�سرط  منه  �ح�سن  جت��د  ال  ل��ه  فقلت 

ترفع �لوهينات عنه. 

اعداد: بالمدى 

كامل اجلادرجي عبد الكرمي قا�صم
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حميد المطبعي

* يف كتب و�أبحاث و�سعوه يف حمكمة 
�لتاريخ...؟

حممد  ي��ح��اك��م  وال  �ل��ق�����س��اء  ي��ح��اك��م   -
فان  �ملحكمة  هذه  تن�سب  وحني  حديد.. 

ق�ساتها يتعتعون..
م���ن حمكمة  ك��ب��ري  ���س��ي��ا���س��ي  �أي��ف��ل��ت   *

�لتاريخ...؟
- �ذ� حوكم غيابيًا، فال�سهود ح�سناته..!

* كثري من �سناع �لتاريخ حوكمو� علي 
ح�سناتهم.. �أي�سح ذلك عداًل...؟

فيه  ت�����س��ب��ح  زم����ن  يف  ذل����ك  ك����ان  �ذ�   -
قدر  و�ذ�  �القوياء،  علي  حكرً�  �ل�سيا�سة 
مع  يجتمع  ع��دل  فال  كهذ�  زم��ن  ياأتي  �أن 

قوي..!
* من هم �القوياء...؟

- هم �لذين ياأكلون �لتاريخ بال رحمة..!
ي�سنع  �ذن  فمن  �الق��وي��اء  ع��زل��ت  �ذ�   *

�لتاريخ، هل هم �ل�سعفاء...؟

- �ق�����س��د ب���االق���وي���اء ه���م �جل���ب���اب���رة، 
�ل�سعوب  ودي��ك��ت��ات��وري��و  و�لفا�س�ست، 
�مل��غ��ل��وب��ة �و �ول��ئ��ك �ل��ذي��ن ي��ر�وغ��ون 
�ل�سعوب  ب�����س��رف  ل��الط��اح��ة  �ل��ت��اري��خ 
�قد�ر  من  �ملتاح  ي�سلبون  �لذين  و�ولئك 
لهم  ���س��اأن  ف��ال  �ل�سعفاء  �م���ا  �ل��ت��اري��خ، 
�إيل  ج��اءو�  �ن  ب�سناعته  وال  بالتاريخ 

�لدنيا و�ن خرجو� منها..!
* فمن �ذن ي�سنع �لتاريخ...؟

�سورة  منهم  وكل  �لكبار  �الح��ر�ر  هم   -
م�سغرة للجندي �ملجهول..!

�جلندي  ����س���ورة  ل��ن��ا  ت�����ر�ءت  ك��ي��ف   *
�ملجهول يف تر�ثنا �لوطني �ملعا�سر...؟

- تتجلي �سورته علي �لعادل �لذي ينذر 
عن  يبحث  �ن  دون  �سعبه  خلال�ص  دم��ه 
كر�سي �لوز�رة، ثم هو �لرجل �لتاريخي 
�كتافها  علي  �جلماهري  رفعته  �ذ�  �ل��ذي 
لها  تنازل  تاريخي،  �نت�سار  حلظة  يف 

هذ�  و�ل��ت��ح��ك��م،  �ل�سيطرة  يف  حقه  ع��ن 
)�القوياء  هم  به  �ل�سبيه  ذ�ك  �و  �لرجل 

�حلقيقيون( يف �سناعة �لتاريخ..!
مثل  ق��وي��ًا  ح��دي��د  حممد  ك��ان  �سحيح   *

�ولئك لكنه كان وزيرً� غري مرة...؟
ولي�ست  و�سيلة  لديه  �ل���وز�رة  كانت   -
هدفًا، و�سيلة لتحقيق غاية نبيلة، بدليل 
بعد  م��رة،  �ل��وز�رة يف كل  ��ستقالته من 
مب�سري  يتحكمون  �القوياء  �ن  يري  �ن 
�لعد�لة.. و�لكبار �ذ� �دركو� قويت فيهم 
�لعد�لة وحجة �لعد�لة، ويف يوم خاطب 
)�لعد�لة  �ل�سعيد:  ن��وري  حديد  حممد 
لي�ست لك �منا هي للحق.. ( ورد �ل�سعيد 
ب��ع��ن��ف: )وم��ت��ي ت���و�ءم���ت �ل��ع��د�ل��ة مع 

�حلق(..!
* ومن �أي �القوياء حممد حديد...؟

جن�ص  م��ن  وال  �مل��الئ��ك��ة  جن�ص  م��ن  ال   -
�ل�سياطني، �منا هو و�سطية وطنية: بال 

فيه  و�لقوة  وطني..  ت�سطح  بال  غلو�ء 
موهبة وطنية..!

* مرة مدحه كامل �جلادرجي ومرة ذمه 
فاأي �سحيح...؟

ويذم  مي��دح  �ن��ه  �جل��ادرج��ي  م�سكلة   -
قياد�ت حزبه �لوطني �لدميقر�طي تبعًا 
�لقياد�ت عن حموره  تلك  لقرب و�بتعاد 
�ملركزي، فكلما �قرب �ليه �حدهم �حبه 
�سب  قيادي  ن��او�أه  وكلما  عليه،  و�أثني 

عليه جام غ�سبه..!
* هل كان �جلادرجي علي حق يف منهجه 

�لعاطفي...؟
- للكبار �ن يجتهدو�..!

* �سع حممد حديد يف �سفحة من �سجل 
تاريخ �ل�سخ�سيات �لعر�قية...؟

ويو�سف  �لتمن  �ب��ي  جعفر  م��ع  ك��ان   -
�لزهاوي  وناظم  كبة  و�بر�هيم  غنيمة 
�قرب  وطني  �قت�سادي  لتيار  يوؤ�س�سون 

�ال�سر�كية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ت��ي��ار  �إيل 
ينعدم فيه �ال�ستغالل و�لقهر �الجتماعي 
وتنتع�ص فيه حرية �ل�سوق، وكان �أي�سًا 
م��ع ك��ام��ل �جل���ادرج���ي وح�����س��ني جميل 
�سلمان  ويو�سف  �ل�سبيبي  ر�سا  وحممد 
وطنية  ملدر�سة  يوؤ�س�سون  )فهد(  يو�سف 
�لذيلية  من  يتحرر  �لوطن  فيها  عر�قية 
قدٍر  علي  و�لفرد  �ل�سعب  وفيها  �لدولية، 
مت�ساو من �حلرية، بل كان ملحمد حديد 
بقيت  �قت�سادية  مقوالت  ��ساعة  ف�سل 
�مثال:  من  �لوطني  �لباطن  يف  ر��سخة 
)�ل�سناعة وقبل كل �سيء ترتقي بالوطن 
من  ثرو�تنا  نحرر  و)بال�سناعة  عاليًا( 
�لفرد،  ق��ان��ون  ه��ي  و)�حل��ري��ة  �لتبعية( 
وقد  �ل�سعب(  قانون  هي  و�لدميقر�طية 
طبق مقوالته عندما عني �ول وزير مالية 
بعد ثورة 14 متوز 1958 فر�سم و�سمم 
�ول ميز�نية مالية للعر�ق �سعد بها �إيل 

وقر�أها  �لر�سني،  �القت�سادي  �لتخطيط 
عبد �لكرمي قا�سم وعلق: )هذ� �ول حلم 
يل يتحقق..( ثم و�سع �مليز�نية �لثانية 
1960 فكانت �عمق و�جنع من �الويل، 
و�لتحرر  و�لفكر  �لذ�تي  �الكتفاء  فكاأن 
تعبري  �مليز�نية علي حد  تلك  قد حل يف 

خبري دويل..!
* ما هي �هم مكوناته �لعقلية...؟

للدر��سة  ب��ريوت  �إيل  بعث  عندما   -1  -
�المريكية  باجلامعة  ملحقة  �عد�دية  يف 
�لطلبة  من  ع��ددً�  �لتقي   1928  -1924
زغلول  �سعد  بثقافة  �ملت�سبعني  �ل��ع��رب 
و�مل�ستنريين  �مل�سرية،  �لوطنية  رم��ز 
�الدباء  رم��ز  مو�سي  �سالمة  با�سر�كية 
�ال�سر�كيني يف م�سر.. و�فادوه بكل ما 
يحملونه من �رث فكري حترري، و�خذ 
به هذ� �الرث �إيل �ن يجمع مكتبة تغ�ص 
)�يديولوجية  �لغابية  �ال�سر�كية  بكتب 
ح����زب �ل���ع���م���ال �ل���ري���ط���اين( وخ���الل 
وتاأمل  ك��ث��ريً�  ق��ر�أ  ب��ريوت  يف  �سنو�ته 

كثريً� وتخيل كثريً�..!
 1931  -1928 ل��ن��دن  �إيل  ورح���ل   -2
و�لعلوم  �القت�ساد  )معهد  يف  للدر��سة 
�لطفرة  ل��ه  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة( وه��ن��ا ح��دث��ت 
�لعقلية فقد تعلق فكريًا با�ستاذه هارولد 
�لعاملي  �القت�ساد  خ���ر�ء  �ح��د  ال�سكي 
و�حد مفكري �النكليز �ملعدودين، و�خذ 
)يف  كتبه  وال�سيما  نهار  ليل  كتبه  يقر�أ 
و)�القت�ساد  �ل��ف��رد(  و)ح��ري��ة  �حل��ري��ة( 
��سر�كية  بثقافة  فاغتني  �ل��ل��ي��ر�يل( 
معتدلة وبثقافة �حلرية بوجه عام، حتي 
تيار�ت  علي  مفتوح  ك��اأف��ق  ذهنه  �سار 

�لع�سر �حلديث..
خبريً�  عني  بغد�د  �إيل  عودته  وعند   -3
�لدولة  وخ��ارج  �ل��دول��ة،  يف  �قت�ساديًا 
ر�ح يفت�ص عن رفاق يتو�ءمون معه يف 
�خالقية �ملنهج فوجدهم ثالثة ثم خم�سة 
يجمعون  جميعهم  بهم  و�ذ�  ثمانية  ثم 
�للير�يل،  �لتيار  ي�سبه  ما  تاأليف  علي 
فتاألف �لتيار حتت ��سم )جماعة �الهايل 
�ملارك�سي  ومنهم  �لقومي  منهم   )1932
��سم  )�اله��ايل( علي  و�أ���س��درو� جريدة 
ج���ري���دة ح���زب �ل���وف���د �مل�����س��ري، وكل 
�لثقافية  ب�سخ�سيته  يليق  ما  فيها  كتب 
يف  ف�سواًل  كتب  �جل��ادرج��ي  �ملنفتحة، 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �الت��ي��ة وح�����س��ني جميل 
�ما  ق��ان��ون��ي��ة،  لدميقر�طية  ميهد  كتب 
�لتي  حديد فر�ح يب�سر بغد �ال�سر�كية 
ه�سمها يف بريوت ولندن وكاأنه ي�سدر 
عن عقلية مدربة علي �خلرة �لطويلة.. 
�لوطني  ب��امل��ن��ط��ق  �م���ت���زج���ت  ع��ق��ل��ي��ة 

وبت�سور�ت �مل�ستقبل �لوطني.
وي�ستخرج  تفكريه  يف  متئدً�  وكان   -4
�لن�ص،  �و  �حل��دث  باطن  م��ن  �لتحليل 
�كت�ساف  يف  �ل��ع��ج��ل��ة  ت����اأخ����ذه  وال 
ذهنه  يعمل  �من��ا  �الجتماعية  �لظو�هر 
ويكت�سف  يجتهد  وح��ي��ن��م��ا  ل��ي��ج��ت��ه��د، 
�بتكرت  �ين  يقول  ال  �لظاهر�ت  �بعاد 
�و �ج��ت��ه��دت ب���ل ي��ق��ول ه���ذ� ه���و حال 
يف  ع��رف  حتي  جمتمعنا،  يف  �لو�سع 
�ملتاأين  �ملحلل  باأنه  �لوطنية  �الو�ساط 
لكن �الو�ساط �المنية و�جلنائية �خذت 
من  �خطر  )باأنه  عنه:  وتكتب  تر�سده 

�ملتلب�ص بلبو�ص �ل�سيوعية..(..
ب��ع�����ص وث���ائ���ق ح�����س��ب��ت��ه علي  ل��ك��ن   *

�ل�سيوعية يف بو�كريه �الويل...؟
تاأثر  لكنه  ي��وم،  يف  �سيوعيًا  يكن  مل   -
ومنهم  �لعر�ق  يف  �الو�ئل  باملارك�سيني 
حممود  �لر�ئد  و�لقا�ص  �لرحال  ح�سني 
�لذين  ع��ل��ي:  وم�سطفي  �ل�سيد  �ح��م��د 
 )1924 )�ل�سحيفة  ج��ري��دة  ����س��درو� 
�لرو�سية  �ل���ث���ورة  مب��ب��ادئ  وب�����س��رو� 

..1917

* ملاذ� مل ينت�سب �إيل �ل�سيوعيني وثالثة 
�رباع عقله ��سر�كي...؟

1- ه��و م��ن م��ن��ب��ت ب���رج���و�زي، وك��ان 
�ملو�سل  يف  تاجرً�  حديد  ح�سني  و�ل��ده 
حممد  �بنه  وت�سبع  �الويل  �لدرجة  من 

باخالقه �لطبقية..
2- �متالأ عقله �لباطني �أيام در��سته يف 
�خلارج باأفكار �ال�سر�كية �لغابية وهذه 
�ملارك�سية  وحتي  �ل�سيوعية  تناق�ص 

فكرً� وجوهر طريق..
3- �ختط رفاقه يف جماعة �الهايل خطًا 
وهو  حديد،  حممد  منه  ينفك  مل  و�سطًا 
خط علي �لو�سط د�ئمًا �بدً� ال علي ميني 
�لقومية وال علي ي�سار �ملارك�سية، وبقي 
حتي �خر �يامه مت�سبثًا بخطه �ملعروف 

ب� )�ال�سر�كية �لدميقر�طية(..!
�الجنبية  �ل��وث��ائ��ق  عنه  قالت  وم���اذ�   *

و�ملحلية...؟
حديد  )حممد  بريطانية:  وثيقة   -1  -

غري متطرف باأفكاره.. (.
2- وثيقة �سيوعية: )تعاونو� معه فهو 

وطني برجو�زي(.
دع�����اة  )م�������ن  ق����وم����ي����ة:  وث����ي����ق����ة   -3

�القليمية..(..
متدفقة  )�سبابية  وط��ن��ي��ة:  وث��ي��ق��ة   -4

بالوطنية- �بو �لتمن..(.
* ما هي عنا�سر مكوناته �ل�سيا�سية...؟

دور�ت  ث��الث  يف  �لنيابة  م��ار���ص   -1  -
�نتخابية عام 1937 وعام 1948 وعام 
�ملعار�سة  ن���و�ب  م��ع  و��سطف   1954
�لرملانية: عبد �لقادر ��سماعيل وحممد 
وعزيز  جميل  وح�سني  �ل�سبيبي  ر�سا 
���س��ري��ف وج��ع��ف��ر �ب����و �ل��ت��م��ن وب��اق��ر 
ومعروف  �جلادرجي  وكامل  �ل�سبيبي 
م���وح���دة �سد  ج��ب��ه��ة  �ل���ر����س���ايف- يف 
�ل�سعيد،  ن��وري  بزعامة  �الغلبية  كتلة 
�حابيل  حتاك  كيف  �لرملان  يف  وعرف 
�سد  �لقانونية  �لتهم  وتفرك  �ل�سيا�سة 

�خل�سوم..
عني  عندما  �ل��وز�ري��ة  �للعبة  مار�ص   -2
وزيرً� للتموين 1946- 1947، وعندما 
بقلم رئي�ص  �لوز�ري  �ملنهج  �ن  �كت�سف 
مل  �ذ  ورق  علي  ح���رً�  يكتب  �ل����وزر�ء 
�ن  �أخ����ريً�  ف��ع��رف   %4 ���س��وي  منه  ينفذ 

�لعهد  عجز  يعك�ص  ه��و  �لتناق�ص  ه��ذ� 
�ملرحلة  مبهمات  �لنهو�ص  ع��ن  �مللكي 
�ل�سيا�سية، ثم �خريً� عرف �ن �ل�سيا�سة 
�روق���ة  يف  ق�س�سها  تق�ص  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

�ل�سفارة �لريطانية..!
�لدميقر�طي  �لوطني  �أ�س�ص �حلزب   -3
�جل���ادرج���ي  ك���ام���ل  م���ع   1946 ���س��ن��ة 
نائبًا  و�ختري  و�خرين،  جميل  وح�سني 
موؤمتر  �ول  يف  �جل���ادرج���ي  لرئي�سه 
علي  للجادرجي  مو�ليًا  وعمل  للحزب، 
باأبوته  حبًا  ينقده  �ن  دون  �خلط  طول 
�ن  موؤمتر خ�سية  �ن يجرحه يف  ودون 
ال يت�سدع بنيان �لدميقر�طية، و�أفاد من 
حكومات  مع  �ل�سيا�سي  �سر�عه  �حلزب 
�ل��ع��ه��د �مل��ل��ك��ي، و����س���ر�ع���ه �الخ�����ر يف 
 1954 �سنو�ت  يف  �لوطنية  �جلبهات 

و1957..

فيه  تنفجر  �ل��ذي  �لتاريخ  ج��اء  ومل��ا   -4
�سنة  و�جل��ادرج��ي  حديد  حممد  رفاقية 
نفرق  �ن  لنا  )�آن  حديد:  �ساح   1960
ورد  �جل��ادرج��ي(  �لقدمي  �ل�سديق  �يها 
�جل���ادرج���ي: )ك��ل��ك��م �إيل �جل��ح��ي��م.. ( 
و��ستقال وترك �حلزب يلطم خدً� بخد، 
و�أ���س�����ص علي  ح��دي��د  ق���ام حم��م��د  بينما 
جديدً�  حزبًا  �ل�سيا�سية  خرته  تر�كم 
با�سم )�حلزب �لوطني �لتقدمي 1961( 
�لبلد  الن  و�ح���دة  �سنة  �سوي  ي��دم  ومل 
حزبه  والن  �ل�سيا�سة  بفو�سي  غ���رق 
�فكار  حزب  ولي�ص  �ف��ر�د  حزب  �جلديد 
�ساح  هنا  �لقدمي..  حزبه  عليه  كان  كما 
�سيا�سة(  يا  )ود�ع���ًا  �خ��ري:  م��رة  حديد 

و�عتزل مهمومًا حزينًا م�سرد �لروؤي..
* وما هي �ال�سباب �حلقيقية لالن�سقاق 

�و الفر�ق �حلر�ص �لقدمي...؟
�لكرمي  ع��ب��د  ح��ك��م  �جل���ادرج���ي  �د�ن   -
ماليته،  وزي��ر  كان  حديد  وحممد  قا�سم 
ومل يقبل �د�نة �جلادرجي حلكم وطني 
�الد�ن��ة  تلك  �ث��ر  وعلي  قا�سم..  بقيادة 
�ن�سق �حلزب �لوطني �لدميقر�طي �إيل 
ثالث كتل، كتلة �جلادرجي وكتلة ح�سني 

جميل وكتلة حديد..
* �أيهم كان علي حق...؟

- لكل زعيم �جتهاده يف حتليل �الحد�ث 
ما د�م ميتلك زعامة تاريخية..!

مهمًا يف  �سيئًا  * هل حقق حممد حديد 
حزبه �لوطني �لتقدمي...؟

- لعب يف �لوقت �ل�سائع..!
* ويف �أي جمال لعب حممد حديد دوره 

�لريادي...؟
حق  �لدميقر�طية  �ن  فكرة  ��ساع   -1  -

طبيعي.
�القت�سادي  �الكتفاء  �ن  فكرة  ��ساع   -2
�ل�سرطان  وهما  للتفكري  �لفر�غ  ير�فق 

�ال�سا�سيان للرجل �حلر..
�لد�ستورية  �ل��ف��ك��رة  بن�سر  ����س��ه��م   -3

�لقائمة علي �حلرية �ل�سخ�سية.
4- وقف ك�سد �سلب �مام ذيوع �الفكار 

�لفا�سية يف �لعر�ق.
* �أي �الخطاء وقع فيها حممد حديد..؟

�لوطنية  �ل��ن��ز�ه��ة  ميتلك  والن���ه   -1  -
�لقومي  �ليمني  قبل  من  �تهم  �ملعار�سة 

ع��ل��ي ع��ه��د ع��ب��د �ل�����س��الم ع���ارف بتبديد 
�مو�ل �لدولة يوم كان وزيرً� للمالية يف 
عهد عبد �لكرمي قا�سم، وحني �مر ب�سنع 
ذهبية  �سورة  حتمل  ذهبية  م�سكوكات 
حتمل �سورة عبد �لكرمي قا�سم ومبلغها 
ن�سف مليون دينار، وعلي �ثر ذلك قدم 

للمحاكمة.
قا�سم  �ل��ك��رمي  لعبد  بذيليته  �نتقد   -2
�ل�سيوعي  �ملن�سق  ه��ذه  بذيليته  و�سهر 

د�ود �ل�سائغ..
��سرك  يوم  �ال�ستقالل  حزب  �د�ن��ه   -3

وزيرً� يف وز�رة نوري �ل�سعيد.
من  عنا�سر  بتمرير  وطنيون  �تهمه   -4

�المن �جلنائي �إيل حزبه..
5- �تهم من قبل �ملفكر جميد خدوري باأن 
مارك�سية  بني  م��وزع  �ال�سر�كي  فكره 

مقتب�سة وفابية منقولة..
�سحيحة..  �ل��ت��ه��م  ه���ذه  ك��ان��ت  ه���ل   *

ر�أيك...؟
ب��ني ح�سد علي �الح��ر�ر  - ه��ي م��وزع��ة 
بالتجاذبات  ي��ع��رف  م��ا  وب���ني  �ل��ك��ب��ار 
�ل�سيا�سية، و�كر هذه �لتهم �سادرة عن 

�فكار فا�سية �و �ن�سقاقية..!
جماله  يف  ك��ت��ب  م���ن  �����س���در  م�����اذ�   *

�القت�سادي �ل�سيا�سي...؟
- من �هم كتبه يف هذ� �مليد�ن:

�ال�سرلينية  �الر�����س����دة  م�����س��ك��ل��ة   -1
.1947

2- كيف يجب �ن تعدل �متياز�ت �لنفط 
.1949

* هو من �أي �ال�سر �لعر�قية...؟
- هناك رو�يتان يف ن�سبه �ل�ساليل:

من  �ن��ه  �إيل  �الويل  �ل��رو�ي��ة  تذهب   -1
حكمت  �لتي  �جلليلية  �ال���س��رة  �أع��ق��اب 
من  و�أ�سلهم   1834  -1726 �ملو�سل 
جدهم  �إيل  ويرجعون  بركيا  بكر  ديار 
يف  وك��ان��و�  �مل��ل��ك  عبد  ب��ن  �جلليل  عبد 

بد�ياتهم ن�ساري..
ويقولون  جليليتهم  يخطئون  وهم   -2
نحن �نحدرنا من بالد �ل�سام من �جلبور 
�لله  عبد  حممود  جدنا  �إيل  ونرج������������ع 
)�للهيب(  فرع  من  حديد  بن  رفاعي  بن 
بقبيلة �جلبور وهي رو�ية يجمع عليها 

يف �لوقت �لر�هن..

داعية للديمقراطية تبوأ حقيبة وزارة المالية 
محمد حديد.. واحد من خمسة أسسوا المدرسة الوطنية في العراق 

عند عودته إلي بغداد عين خبيرًا 
اقتصاديًا في الدولة، وخارج الدولة 
راح يفتش عن رفاق يتواءمون معه 
في اخالقية المنهج فوجدهم ثالثة 

ثم خمسة ثم ثمانية واذا بهم 
جميعهم يجمعون علي تأليف ما 

يشبه التيار الليبرالي، فتألف التيار 
تحت اسم )جماعة االهالي 1932( 

منهم القومي ومنهم الماركسي 
وأصدروا جريدة )االهالي( علي 

اسم جريدة حزب الوفد المصري، 
وكل كتب فيها ما يليق بشخصيته 

الثقافية المنفتحة، الجادرجي 
كتب فصواًل في الديمقراطية 

االتية وحسين جميل كتب يمهد 
لديمقراطية قانونية،
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الكتب المتبادلة بين وزير التموين 
محمد حديد ورئيس الوزراء نوري السعيد 

من حممد حديد �إىل نوري �ل�سعيد 
بغد�د يف 26 كانون �الأول 1946م. 

نوري  �ل�سيد  �لفخامة  �ساحب  ح�سرة 
�ل�سعيد �ملحرم.. 

�الأوىل  �مل����ر�ح����ل  �ب�����ت�����د�أت  �ن  م���ن���ذ 
لالنتخابات �لنيابية يف �اليام �الخرية، 
�ع�ساء  م���ن  ت���ت���و�رد  �الخ���ب���ار  �خ����ذت 
�نحاء  يف  �لدميقر�طي  �لوطني  �حلزب 
بها  يقوم  �لتي  �لتدخالت  حول  �لعر�ق 
و�ملوظفني  �الد�ري��ة،  �لوحد�ت  روؤ�ساء 
ه��ن��اك يف ه��ذه �مل��ر�ح��ل، ك��االي��ع��از �ىل 
معينني  ��سخا�ص  بر�سيح  �ملختارين 
�نتخاب  يف  و�لتدخل  �لتفتي�ص،  للجان 
ببع�ص  �الأم���ر  بلغ  حتى  �ل��ل��ج��ان.  ه��ذه 
روؤ�ساء �لوحد�ت �الد�رية �ىل �لغاء تلك 
�النتخابات �لتي مل تاأت نتائجها ح�سب 
رغباتهم و�جر�ء �نتخابات �خرى حققت 

تلك �لرغبات. 
اليخفى على فخامتكم �ن هذه �لتدخالت 
�ل���ت���دخ���الت  م�����س��اف��ة �ىل  ج������اءت  ق����د 
)�لكتلة(  وزر�ء  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �خل���رى 
كانت  و�لتي  بها،  يقومون  والي��ز�ل��ون 
فخامتكم  �ىل  �ملوجهة  �ملذكرة  مو�سوع 
�لوطني  �حل��زب  رئي�ص  معايل  قبل  من 
�حل������ادي  �ل����ي����وم  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي يف 

و�لع�سرين من هذ� �ل�سهر. 

�لتدخالت  هذه  كل  ب�سبب  ح�سلت  ولقد 
�ل��ر�أي  ول��دى  حزبنا،  ل��دى  تامة  قناعة 
مل  �النتخابات  �ن  توؤكد  �لعر�قي  �لعام 
��ستمر  �ذ�  ح��رة  تكون  ول��ن  ح��رة،  جتر 
ملا  خ��الف��ًا  �ل��ر�ه��ن  جم���ر�ه  على  �سريها 
وز�رتكم  دخ��ويل  عند  عليه  �الت��ف��اق  مت 
�لوطني  ل��ل��ح��زب  مم��ث��ال  �حل���ا����س���رة 
�لدميقر�طي. و�يل جانب هذ� فان هناك 
يتحقق  مل  �التفاق  ذلك  من  مهما  �سطرً� 
على  ��سابيع  خم�سة  م�ست  فقد  ب��ع��د، 
فرع  بفتح  ي�سمح  ومل  �ل���وز�رة  تاأليف 
و�ح���د م��ن ف���روع �الح�����ز�ب، ع��ل��ى حني 
�ل�سماح  يكون  �ن  �ملنتظر  من  ك��ان  �ن��ه 
�العمال  �ول  ف��روع��ه��ا  بفتح  ل��الح��ز�ب 
�ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا وز�رت���ك���م ع��ل��ى نحو 
نظرً�  ن���و�،  �لغاية  ه��ذه  حتقيق  ي��وؤم��ن 
�لتنظيم  �ه��م��ي��ة يف  م��ن  ل��ه��ذ� �الم���ر  مل��ا 
�ل�سيا�سي، ويف �جر�ء �نتخابات فر�ص 
فيها �ن تكون حرة، ولكن �لو�قع هو �ن 
بفتح  ي�سمح  ومل  ب��د�أت  قد  �النتخابات 
�الأن  حتى  يعرف  وال  لالحز�ب،  �لفروع 
متى �سي�سمح بفتحها، ذلك بغ�ص �لنظر 
�نه  �عتقد  �لتي  و�الأ�سباب  �لعو�مل  عن 

كان من �ملمكن جتلبها. 
للحزب  �مل��رك��زي��ة  �الد�ري����ة  �للجنة  �ن 
على  �طلعت  ق��د  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لوطني 

جو�ب فخامتكم �ملوؤرخ يف �ليوم �لثالث 
و�لع�سرين من هذ� �ل�سهر، وعلى �ملذكرة 
�ل��ت��ي ق��دم��ه��م��ا م��ع��ايل رئ��ي�����ص �حل���زب 
�ليكم حول تدخالت وزر�ء )�لكتلة( يف 
�النتخابات، وحول فتح فروع �الحز�ب 
ملا  تطمينًا  �جل����و�ب  ذل���ك  يف  جت��د  ف��ل��م 
حت���ر����ص ع��ل��ي��ه م���ن ت��ط��ب��ي��ق �الت���ف���اق، 
يف  حزبنا  ال���س��ر�ك  ��سا�سا  ك��ان  �ل��ذي 
وز�رتكم، ذلك الأن �لتدخالت �الد�رية يف 
�النتخابات، و��ستمعال �لنفوذ �لر�سمي 
فيها، مل تكن يومًا من �الأيام يف بالد مثل 
بالدنا قابلة لالثبات بالبيئات �لف�سائية، 
و�منا �ملهم يف هذ� �ل�ساأن هو �ن متتنع 
و�ل�سلطات  �ع�سائها  بجميع  �حلكومة 
�لتدخل  عن  موظفيها  بجميع  �الد�ري���ة 
هذ�  يتحقق  مل  �ذ�  �ما  �النتخابات.  يف 
وق�سرً�  �ل��وزر�ء  قبل  من  ذ�تيًا  �المتناع 
�ن  �ملمكن  من  فلي�ص  �ملوظفني،  قبل  من 
ت�سمن حرية �النتخابات يف بلد مل جتر 
ثبوت  بتعليق  حرة،  �نتخابات  فيه  بعد 
وعلى  و�ل��ره��ان،  �لدليل  على  �لتدخل 

مر��سيم ق�سائية طويلة. 
قد  �مل��رك��زي��ة  �الد�ري�����ة  �للجنة  �ن  ك��م��ا 
وج�����دت ب����ان �ل�����س��م��ح ب��ف��ت��ح �ل���ف���روع 
لالحز�ب ال يز�ل )قيد �لنظر( لدى بع�ص 
�ملت�سرفني، �و )رهن �لتحقيق( من قبل 

�لذي  �الأمر  �الخر  بع�سهم  لدى  �ل�سرطة 
�لفروع  ف��ت��ح  ت��اأخ��ري  نتيجته  م��ن  ك���ان 
تاأخرً� ال مرر له، يف �لوقت �لذي جتري 
فيه عمليات �النتخابات على �لنحو �لذي 

�سبق ذكره. 
�ملركزية  �الد�ري��ة  �للجنة  فان  كله  لذلك 
�ن  بعد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل��وط��ن��ي  للحزب 
����س��ت��ع��ر���س��ت ه���ذه �الو����س���اع، مل جتد 
وز�رتكم متجهة نحو حتقيق �ملهمة �لتي 
لذي  �التفاق  وفق  عاتقها،  على  �خذتها 
�حلكم  يف  ��سا�سه  على  حزبنا  ��سرك 
ولذلك  �ل��وز�رة.  من  �الن�سحاب  فقررت 
من  با�ستقالتي  فخامتكم  �ىل  �ت��ق��دم 
عر�سها  ر�جيا  �لتموين،  وز�رة  من�سب 
�لو�سي  �مل��ل��ك��ي  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ع��ل��ى 

وويل �لعهد �ملعظم للتف�سل بقبولها. 
جزيل  ع��ن  �ع��ر  �ن  �خل��ت��ام  قبل  و�ود 
لطف  من  فخامتكم  من  لقيته  ملا  �سكري 
قيام بو�جب كنت �رجو  �ثناء  �سخ�سي 

�ن ت�سمح �لظروف باجنازه. 
وتف�سلو� بقبول و�فر �الحر�م 

�ملخل�ص : حممد حديد 

من نوري �ل�سعيد �ىل حممد حديد 
بغد�د يف 1946/12/27 م 

ديو�ن جمل�ص �لوزر�ء 
معايل �ل�سيد حممد حديد �ملحرم: 

)�إ�سارة �ىل كتابكم �ملوؤرخ يف 26 كانون 
�الأول 1946م 

ي��ت�����س��ح مل��ع��ال��ي��ك��م م���ن �ل��ب��ي��ان��ات �لتي 
�لذي  �ل�سحفي،  �ملوؤمتر  يف  بها  �دليت 
�لول  كانون  �نعقد يف �سبيحة يوم 26 
1946م يف ديو�ن جمل�ص �لوزر�ء �نني 
تطرقت باي�ساح و��سهاب �ىل �لنقطتني 
وهما:  عنه،  �ملجاب  بكتابكم  �لو�ردتني 
�النتخابات،  يف  �ل��ت��دخ��ل  ق�سية  �وال 

وثانيا فتح فروع �الحز�ب. 
ففيما يتعلق بالنقطة �الوىل، �ود �ن �ذكر 
لكم باين مل �تلق �سوى �ربع �سكاوى من 
جمموع 71 منطقة �نتخابية، ومل يتاأيد 
�ل�سلطات  �للحظة تدخل  لدي حتى هذه 
وغري  للقانون.  خمالف  ب�سكل  �الد�ري��ة 
�لقانوين  �ملرجع  �ن  خاف على معاليكم 
لل�سكاوى هو �حلاكم �ملعني لهذ� �لغر�ص 
وف���ق �ح��ك��ام �ل��ق��ان��ون. وق���د ���س��ب��ق يل 
�ل�سيد  معايل  رج��وت  �ن  تعلمون،  كما 
يف  �مل����وؤرخ  بكتابي  �جل���ادرج���ي  ك��ام��ل 
مم�سكا  يل  يقم  �ن  1946/12/23م، 
ب���ه���ذه �ل���ت���دخ���الت �مل���زع���وم���ة ب���اج���ر�ء 
�لتحقيقات �لالزمة، و�ين �وؤكد لكم مرة 
ال�ستعمال  ��ستعد�د  على  ب��اين  �خ��رى 
ذكرمت  �ذ�  فيما  �لقانونية،  �سالحيتي 
يل وقائع معينة معززة باالدلة �لثبوتية 

لهذ� �لتدخل. 
وهي  �ل��ث��اين،  بالنقطة  يتعلق  م��ا  و�م��ا 
�الآن  حتى  و�سلتني  فقد  �ل��ف��روع،  فتح 
�جوبة من �حد ع�سر لو�ء ت�سري �ىل �ن 
ق�سما من �لفروع فتحت فعال يف بع�ص 
يف  فتحه  �سيتم  �الآخر  و�لق�سم  �اللوية، 
خالل �اليام �لقليلة �لقادمة. �ما �اللوية 
�الحز�ب  من  �حد  يتقدم  مل  فانه  �لباقية 

بطلب فتح فروع فيها. 
�ل�سيد  ملعايل  كذلك  �و�سحت  وق��د  ه��ذ� 
عنه  �مل��ن��وه  بكتابي  �جل���ادرج���ي  ك��ام��ل 
�ت��ردد مطلقا يف �جر�ء  ب��اين ال  �ع��اله، 
�الم���ور  وو���س��ع  �ل���الزم���ة،  �لتحقيقات 
حزبا  �ن  يل  ظهر  �ذ�  فيما  ن�سابها،  يف 
�لفروع،  لفتح  بطلب  تقدم  �الح��ز�ب  من 
ومل يجب �ىل طلبه دون مرر قانوين، 
�لفروع  بفتح  طلبا  قدمتم  قد  كنتم  ف��اذ� 
ذلكالقوم  بيان  �رجو  طلبكم،  يجب  ومل 
ق�سايا  تذكرو�  �ن  �ما  يلزم،  ما  باجر�ء 
معينة،  ح���و�دث  تخ�سي�ص  دون  عامة 
دل��ي��ال ميكن  �ع��ت��ب��اره  ذل��ك الي�سح  ف��ان 

�ال�سر�ساد به. 
هذ� ما ر�أيت لزوما الي�ساحه و�مل �ن ما 
جاء فيه مطمئنا ملعاليكم قد يكون �سببا 

لتغيري ر�أيكم يف �ال�ستقالة. 
�م���ا �ذ� ك��ان��ت ه��ن��اك �م���ور �خ���رى غري 
�سببا  منها  وجتعلون  ذكرمتوها  �لتي 
علما  حت��ي��ط��وين  �ن  دون  ل��ال���س��ت��ق��ال��ة، 
�ساأرفع  رغبتكم،  عند  ن��زواًل  ف��اين  بها، 
�ل�سمو  �ساحب  ح�سرة  �ىل  ��ستقالتكم 
على  �ملعظم،  �لعهد  ويل  �لو�سي  �ملليك 
�ن �وؤكد لكم باين �سابقى مثابرً� على ما 
�عتزمت عليه من تنفيذ خطتي يف حرية 
تدخل،  كل  عن  ونز�هتها  �النتخابات، 
�ملجال  ق��وة وف�سح  م��ن  �وت��ي��ت  م��ا  بكل 
�م����ام �الح�����ز�ب ل��ف��ت��ح ��ل���ف���روع وعقد 
حريتها  �ل�سحافة  و�عطاء  �الجتماعات 

�لكاملة. 
وتف�سلو� بقبول فائق �الحر�م 

�ملخل�ص: نوري �ل�سعيد 
من حممد حديد �ىل نوري �ل�سعيد 

بغد�د يف 28 كانون �الول �سنة 1946م 
نوري  �ل�سيد  �لفخامة  �ساحب  ح�سرة 

�ل�سعيد �ملحرم 
يف  �مل��وؤرخ  فخامتكم  كتاب  على  جو�با 

1946/12/27م 
بينت  ما  �ىل  باال�سافة  �عر�ص،  �ن  �ود 
�م�ص  يوم  �ليكم  قدمته  �لذي  كتابي  يف 
تنجز  �ن  �ملمكن  من  يعد  مل  �ن��ه  �الول، 
�النتقالية  مهمتها  �حل��ا���س��رة  �ل����وز�رة 
ت�سوده  جو  يف  حرة  �نتخابات  الج��ر�ء 
�حلريات �لد�ستورية، كما جرى �لتفاهم 
�لتي ظهر  �ملهمة  تلك  تاأليفها،  عليه حني 
�ن مفهومها مل يدرك معناه �لتام من قبل 
بع�ص �لوزر�ء، ومن قبل رجال �الد�رة، 
ولي�ست هذه �مل�ساكل �لتي تن�سا يف �سري 
�النتخابات �لر�هنة، ويف ق�سية �ل�سماح 
لفتح �لفروع، �إال نتيجة لعدم �در�ك لهذ� 
�نه  فخامتكم  على  يخفى  ف��ال  �مل��ف��ه��وم، 
�لعنا�سر  ب��ني  يكون  �ن  �مل��ف��رو���ص  م��ن 
�الئتالفية  �ل�����وز�رة  ه���ذه  ت��وؤل��ف  �ل��ت��ي 
�تفاق تام على �هد�فها �ملحدودة، ولدى 
�لعام،  �لر�أي  �مثله، ولدى  �لذي  �حلزب 
باجناز  يلتزمون  ال  )�لكتلة(  وزر�ء  �ن 
�ال�س�ص  وف��ق  �النتقالية  �ل���وز�رة  مهمة 
يخالفون  م  بل  عليها،  �التفاق  مت  �لتي 
ه���ذه �ال���س�����ص، وي�����س��رح��ون ب���ان لهم 
�ل���وز�رة  يف  لدخولهم  غ��ريه��ا  �سروطا 
�لبني يف  �ن هذ� �الختالف  وال �سك يف 

�سلوك �جلهات �لتي تتاألف منها �لوز�رة 
يف �النتخابات، ويف موقفها من �سمان 
�حل��ري��ة يف ه��ذه �الن��ت��خ��اب��ات، ق��د �ز�ل 
�ال���س��ا���ص �ل���ذي ي��ق��وم �الئ��ت��الف عليه، 
وبني  بني  �لت�سامن  �ملتعذر  من  وجعل 
مهمة تختلف  )�لكتلة( يف �جناز  وزر�ء 

وجهة نظر كل منها �ليها. 
ح�سبما  ت��رج��ع،  �الخ���ت���الف  ه���ذ�  و�ىل 
�عتقد، �هم �ال�سباب لعدم �تخاذ �جر�ء�ت 
�لذين  �الد�رة،  رج����ال  ���س��د  ���س��ارم��ة 
�لتدخل  ذلك  �النتخابات.  يف  يتدخلون 
�لذي اليجوز �ن يكون منعه معلقًا على 
و�الجار�ء�ت  �لر�سمية  �ل�سكاوى  ورود 
�ل��ق�����س��ائ��ي��ة ف��ح�����س��ب، ف��ل��و ك���ان تقدمي 
�ل�سكاوى مقيا�سا حلرية �النتخابات، ملا 
�ل�سابقة،  �النتخابات  يف  �سائبة  وجدنا 
مع �نها كانت جتري على ��سا�ص �لتدخل 
�ل�سكاوى  تقدم  يف جميع مر�حلها، ومل 
هذه  �سمان  م��ن  �لنا�ص  لياأ�ص  ب�ساأنها 

�لطريقة حلقوقهم �النتخابية. 
تكونو�  مل  ف��خ��ام��ت��ك��م  �ن  و�ل���ظ���اه���ر 
�لق�سائية  �الج�����ر�ء�ت  بكفاية  قانعني 
مل��ن��ع روؤ����س���اء �ل���وح���د�ت �الد�ري������ة من 
ف�سرحتم  �الن��ت��خ��اب��ات،  يف  �ل��ت��دخ��ل 
�نكم  1946/11/28م  يف  لل�سحفيني 
�ىل  �ل�سفوية  �لتعليمات  ����س��درمت  ق��د 
م�ستطاع  هو  ما  جميع  لعمل  �ملت�سرفني 
��سا�ص  على  �النتخابات  �سري  ل�سمان 
و�جبات  و�ن  �علنتموها،  �لتي  �خلطة 
الت�سمحو�  �ن  يف  تنح�سر  فخامتكم 
"الأي موظف �د�ري بان ي�ستغل �سلطته" 
يف �الن��ت��خ��اب��ات، ومم��ا ال ري��ب فيه �ن 
تلك  وتنفيذ  �لتعليمات،  ت��ل��ك  خم��ال��ف��ة 
�جر�ء�ت  �تخاذ  ي�ستلزمات  �لو�جبات، 
�د�رية �سريعة، وال�سيما �ذ� �خذنا بعني 
�الأوىل  �ملحاولة  ه��ي  ه��ذه  �ن  �العتبار 
الجر�ء �نتخابات حرة يف �لعر�ق، خالفًا 
ملا �عتاد عليه روؤ�ساء �لوحد�ت �الد�رية 

من �لتدخل فيها. 
�ن  فخامتكم  �خ��ر  �ن  يوؤ�سفني  ل��ذل��ك 
�للجنة �الد�رية �ملركزية للحزب �لوطني 
ر�أيها  لتغيري  �سببًا  جتد  مل  �لدميقر�طي 
يوم  �ليكم  قدمتها  �لتي  ��ستقالتي  يف 
ملا  ن��ظ��رً�  جت���د،  مل  الن��ه��ا  �الول،  �م�����ص 
تف�سلتم  �لتي  �الي�ساحات  �آنفًا،  عر�سته 
كافية  �ليه  �مل�سار  كتابكم  يف  بتبيانها 
وحدها لتطمني �حلزب ب�ساأن �جناز مهمة 
�نتخابات  �جر�ء  يف  �حلا�سرة  �لوز�رة 
حرة، وفق �الأ�س�ص �لتي مت �التفاق عليها 

بني �حلزب وبني فخامتكم. 
وتف�سلو� بقبول و�فر �الحر�م 

�ملخل�ص: حممد حديد 

من نوري �سعيد �ىل حممد حديد 
1946/12/30م 

معايل �ل�سيد حممد حديد �ملحرم 
من  ��ستقالتكم  ك��ت��اب  تلقيت  ق��د  ك��ن��ت 
�لتي  لال�سباب  �لتموين  وز�رة  من�سب 
تاأييدي  عدم  مع  و�ين  فيه،  ب�سطتموها 
ملعاليكم  �و�سحته  كما   – �الأ�سباب  تلك 
– فقد تو�سطت  يف كتابي �ملوجه �ليكم 
��ستقالتكم  بتقدمي  رغبتكم  عند  ن��زوال 
باملو�فقة  فاقرنت  �ل�سامي،  �ملقام  �ىل 
ن�سخة  بطيه  �ر�سل  �ين  وه��ا  �لكرمية، 
ل�سنة   854 �ملرقمة  �مللكية  �الر�دة  م��ن 

1946م �ل�سادرة بذلك. 
وبهذه �ملنا�سب �عرب ملعاليكم عن ��سفي 
�ود  كنت  �لتي  خدماتكم  م��ن  حل��رم��اين 
�لعليا  �هد�فنا  �ن ت�ستمر توخيا الجناز 
�لتي ترمي �ىل خدمة هذه �لبالد وتقبلو� 

�حر�مي.. 

�ملخل�ص: نوري �ل�سعيد 

حممد حديد و�لتاريخ �ملعا�سر للعر�ق �ملحامي علي مردي 
�ىل  بايجاز-  -ول��و  �ال�سارة  من  البد  �لبدء  يف  �ل�سود�ين 
فقد جاء   . و��سلوبها وتبويبها  مذكر�ت حممد حديد  �سكل 
حتت عنو�ن ) حممد حديد ، مذكر�تي و �ل�سر�ع من �جل 
�لدميقر�طية يف �لعر�ق ( لقد بوبت هذه �ملذكر�ت على �سكل 
ف�سول بلغ عدد ف�سولها ع�سرين ف�ساًل . تقدم تلك �لف�سول 
ومقدمة  حديد  ف��والذ  �مل��ذك��ر�ت  �ساحب  جنل  بقلم  متهيد� 
بقلم �ملحقق لها جندت فتحي �سفوة ثم �عقب ذلك ت�سل�سل 
لالحد�ث . و�عقب هذه �لف�سول ت�سعة مالحق ثم �مل�سادر 
و�ملر�جع وفهر�سان و�حد لالعالم و�الآخر لالماكن . وكتاب 
�ملذكر�ت من �لقطع �لكبري وعدد �سفحاته بلغت 576 �سفحة 
. وال يفوتني �ن �ذكر �ن هناك �خطاء �مالئية كثرية تخللت 
�ن  وقبل   . �لعادي  �لقاريء  تفوت  ال  وهي  �ل�سفحات  تلك 
�قر�أ تلك �ملذكر�ت . قر�أت عدة مذكر�ت ل�سخ�سيات عر�قية 
وعربية ودولية . وفبل تناول تلك �ملذكر�ت ، ما لها وما عليها 
�أجد من �ملفيد ومن �ل�سروري . قبل كل �سيء �ال�سارة �ىل 
�ولئك �ال�سخا�ص �لذين لوالهم ملا ر�أت تلك �ملذكر�ت �لنور 
. ومن �برز هوؤالء جنلي �ساحب �ملذكر�ت - هيثم وفوالذ- 
�ىل جانب ر�سا �لظاهر وجندت فتحي �سفوة و�الآخرين من 
�ملذكر�ت  من هذه  فلوال هوؤالء حلرمنا   . و�أجانب  عر�قيني 
�ملهمة . لقد كان جنل �ل�سيد حممد حديد -فوالذ- على حق 
عندما ��سار �ىل �همية هذه �ملذكر�ت و�سلتها �لوثيقة بكل 
تلك  تناولتها  �لتي  �لفرة  لتلك  و�ك��ادمي��ي  تاريخي  بحث 
�ملذكر�ت . وتاأثريها على م�ستقبل �لعر�ق بتناولها للمرحلة 
�ملعا�سرة من تاريخ �لعر�ق �حلديث . وهي بخالف �لكثري 
من �ملذكر�ت �لتي �قت�سر تناولها على جانب �و فرة معينة 
من هذ� �لتاريخ . فقد تناولت هذه �ملذكر�ت تاريخ �لعر�ق 
عن  �ملذكر�ت  هذه  بها  متيزت  ميزة  وه��ذه  برمته  �ملعا�سر 
ما  �إال  �ملذكر�ت جميعهم  �ن ��سحاب  �ملعلوم  . ومن  غريها 
و�منا  حمرفني  كموؤرخني  لي�ص  �لتاريخ  يتناولون  ن��در 
ما  غالبًا  �ملحرفون  فاملوؤرخون   . للتاريخ  هو�ة  كمفكرين 
يتخذون من كتابة �لتاريخ مهنة ��سا�سية لهم . �ذ� عدنا �ىل 
�الحد�ث  خ��الل  من  يحاول  وجدناه  حديد  حممد  مذكر�ت 
�لتي تناولها ورجال تلك �الحد�ث �ن يكون مقاربًا ومتلم�سًا 
للمو�سوعية و�ل�سدق وقول �حلقيقة حتى على نف�سه . وقد 
حاول ��ستهد�ف �الن�ساف و�حلياد و�ملو�سوعية يف تناول 
وهي   . و�سرحًا  تف�سريً�  لها  �ملعا�سرين  و�لرجال  �الح��د�ث 
معظم  فيها  تناول  �ذ   . بال�سمول  �ت�سفت  ذل��ك  جانب  �ىل 
تكون  تكاد  ب��روح  �ل��ع��ر�ق  بها  مر  �لتي  �الح���د�ث  وغالبية 
حمايدة و�سادقة وبعيدة عن �ملغاالة و�ملبالغة . فهي بحق 
�لعامة  للعر�ق بخطوطه  تاريخًا معا�سرً�  �ن تكون  جديرة 
و�لعري�سة وبا�سلوب بعيد عن �حلذلقة �للغوية وبعيد عن 

�أي حممد حديد-  . لذلك ميكن �لقول �نه -  �لفارغ  �الدع��اء 
�لذين  و�لرجال  عا�سرها  �لتي  �الح��د�ث  �ن�سف  مبذكر�ته 
�ن  �ال  ي�سعه  ال  �مل��ذك��ر�ت  ه��ذه  يقر�أ  و�ل��ذي   . بها  �ساركو� 
�ملعايري  بكل  �لثمني  �لرجل  لهذ�  �إعجابًا و�حر�مًا  ميتليء 
�و  معها  وعمل  عا�سرها  �لتي  �ل�سخ�سيات  بخالف  فهو   .
 - مهنتني  يف  و�سلوكه  �ق��و�ل��ه  يف  بال�سدق  ميتاز  �سدها 
�ل�سيا�سة و�لتجارة- �للتان تعتر�ن من �قذر و��سعب �ملهن 
لالفر�د و�ملجتمعات  رغم �سرورتهما   . �ل�سيا�سة  وبخا�سة 
و�لفعل يف  �لقول  كان دميقر�طيًا يف  �ملذكر�ت  . و�ساحب 
بلد يحارب �لدميقر�طية حتى �لعظم . و��سر�كيًا يريد �ن 
ي�سل �ىل �ال�سر�كية عن طريق �لدميقر�طية ولي�ص غريها 
�لعنف  عن  و�ل�سخ�سية  �ل�سيا�سية  حياته  خالل  �بتعد  وقد 
كو�سيلة لتحقيق �الهد�ف �ل�سيا�سية . و��ستنكر �لعنف يف 
كانت  . يف وقت  مدمرة  و�سيلة  �ل�سيا�سية و�عتره  حياته 
دموي  منحى  تنحو  �ن���ذ�ك  �ل�سيا�سية  �الجت��اه��ات  معظم 
�الفكار  �ن  ورغ��م   . لالخر  ح��ق  ب��اي  �الع���ر�ف  ع��ن  بعيدً� 
مالئمة  �ر�سَا  لها  جتد  مل  �لت�سامح  و��ساليب  �لدميقر�طية 
يف �لعر�ق . �ال �ن �لدميقر�طيني �لعر�قيني ومن �لبارزين 
ب�سجاعة  حاولو�  وقلتهم  �سعفهم  ورغم  حديد  حممد  منهم 
وهمة و��سر�ر �ن يحرثو� يف �لبحر يف معاركهم مع �عد�ء 
البد  و�خ��ريً�   . ج��دوى  دون  ولكن   . �لوليدة  �لدميقر�طية 
�برزت  قد  �ملذكر�ت  هذه  �ن  �ىل  بايجاز  ولو  �ال�سارة  من 
 ، و�ل�سخ�سيات  ل��الح��د�ث  �سردها  خ��الل  وم��ن  بان�ساف 
لها وما عليها  �لذي قيمت به ثورة متوز وبيان ما  �لتقييم 
تلك  بها  قامت  �لتي  �لهامة  �الجن��از�ت  ب�سفافية  ذك��رت  فقد 
�لثورة رغم عمرها �لق�سري ومن �برز تلك �الجناز�ت قانون 
�ال�سالح �لزر�عي و�خلروج من منطقة �ال�سرليني وحلف 
بال�سيطرة  �خلا�ص  م   1961 ل�سنة   80 رقم  وقانون  بغد�د 
كانت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق  �ر����س��ي  م��ن   ?  99.5 على  �لوطنية 
حرية  و�ط��الق  �الحتكارية  �لنفط  �سركات  ت�سرف  حتت 
 . �ملهن  ال�سحاب  �ملهني  و�لتنظيم  للعمال  �لنقابي  �لتنظيم 
جانب  �ىل  ولكن  وغريهم  و�ملهند�سني  و�ملحامني  كاالطباء 
�ملذكر�ت  �برزت  منها  وبال�سد  و�اليجابيات  �ملكا�سب  هذه 
مبو�سوعية �سلبيات و�خطاء �لثورة وقيادتها ومن �برزها 
بتقلي�ص  ب��االل��ت��ز�م  وم��ن��اور�ت��ه��ا  �لقيادة  متا�ص  و�همها 
�لرملاين  �لد�ستوري  �حلكم  بار�ساء  و�لبدء  �النتقال  فرة 
يفوت  ومل   . �لكويت  ق�سية  و�فتعال  �لكورد  على  وحربها 
�لتي  �الجنبية  �الي��دي  ل��دور  ت�سخي�سه  �مل��ذك��ر�ت  �ساحب 
�لعر�ق  على  و�ل��ت��اآم��ر  �ال���س��ود  �سباط  �ن��ق��الب  ور�ء  كانت 
باالجتاه  �ال���س��ادة  ولكن   . حمموم  ب�سكل  �ن��ذ�ك  وث��ورت��ه 
يف  �اليجابية  �جل��و�ن��ب  و�ب���ر�ز  �ل��ع��ر�ق  يف  �لدميقر�طي 
�لتي  �ملثالب و�الخطاء  ين�سينا  ال  �ن  ينبغي  �ملذكر�ت  هذه 

�رتكبت يف هذه �ملذكر�ت ، ولعل من �برز �ملاآخذ على تلك 
�ملذكر�ت رغم �هميتها تتلخ�ص بعدة نقاط :- �ملاأخذ �الول 
�لعر�قية  �الزم���ة  على  �سريعًا  م���رورً�  م��رت  �مل��ذك��ر�ت  :�ن 
وبخا�سة جانبها �ل�سيا�سي و�رجعت �ملذكر�ت تلك �الزمات 
�ملجتمع  يف  �ملتاأ�سلة  و�لعرقية  �لدينية  �الختالفات  �ىل 
�لعر�قي وهذ� �لتعليل جزء من �حلقيقة ولي�ص كلها وميكن 
بنا  لهذه �حلقيقة �ن هذه �الختالفات تعود  �لقول و�متامًا 
�ملتعاقبة  وحكوماتها  �لعر�قية  �لدولة  تاأ�سي�ص  بد�ية  �ىل 
بعد  �لعر�قية  للدولة  فالتاأ�سي�ص   . �لتاأ�سي�ص  هذ�  وكيفية 
�حلرب �لعاملية �الوىل جاء تلبية مل�سالح �لقوى �المريالية 
و�لواليات  وفرن�سا  بريطانيا  وخ�سو�سًا  �لكولونيالية 
�كرية  رغبات  عن  بعيدً�  وكان  وغريها  �المريكية  �ملتحدة 
�ل�سعب �لعر�قي ونتيجة �سعف �لرجو�زية �لعر�قية �نذ�ك 
. فقد �عتمدت �المريالية يف حكم �لعر�ق بعد تكوينه على 
وبقايا  �لعثمانية  للدولة  �ل�سابقني  �ملوظفني  بقايا  فئات 
وبع�ص  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لع�سائر  وروؤ���س��اء  �سباطها 
وبع�ص  و�جلنوب  �الو�سط  �لفر�ت  يف  �لع�سائر  روؤ���س��اء 
�الكرية  ب��ذل��ك  مهم�سني   ، �ل��ك��ورد  وب��ي��ك��او�ت  ب��ا���س��او�ت 
حكومات  بروز  �ىل  �دى  �لذي  �المر   ، و�لكورد  �لعرب  من 
حتولت  وبذلك   ، �لكولونيايل  �لغرب  مع  �ملتحالفة  �القلية 
تلك �حلكومات �ىل حكومات دكتاتورية ع�سكرية ذ�ت طابع 
��ستبد�دي . �ما �ملاأخذ �لثاين على �ملذكر�ت �نها مل ت�سر ال 
من قريب وال من بعيد �ىل �ال�سباب �لتي كانت ور�ء �سيطرة 
�حلكم �لدكتاتوري وحتوله �ىل حكم �سمويل و�لتي تكمن 
�ل�سرقي-  �ال�ستبد�د  طبيعة  يف  و��سا�سية  رئي�سة  بدرجة 
�الآ�سيوي - كما ي�سميه �ملفكرون �لكال�سيكيون �ال�سر�كيون 
طويلة  ول��ف��ر�ت  �ل�سرقية  �لبلد�ن  م��ن  �لكثري  �ساد  �ل��ذي 
كما   - طبيعي  وبا�سلوب  �نتقالها  دون  ح��ال  �ل��ذي  وه��و   .
حدث مثاًل يف �وروبا- �ىل مرحلة �لر�أ�سمالية . ومل تدخل 
هذه �لبلد�ن -�أي �ل�سرقية- �ىل مرحلة �لر�أ�سمالية �ال بعد 
�لثالث  . و�ملاأخذ  �لر�أ�سمايل �لكولونيايل  �حتاللها من قبل 
�ال�ساليب  على  �لوقت  وبنف�ص  �ملذكر�ت  تلك  على  و�الخري 
يف  �لعر�قية  �ملعار�سة  �تبعته  �ل��ذي  �ل�سيا�سي  و�ل�سلوك 
�دى  و�ل���ذي  �مللكي  �لعهد  يف  وبخا�سة  �ل�سيا�سي  عملها 
مع ��سباب �خرى ال جمال لذكرها هنا �ىل ��سعاف �لنظام 
�لرملاين �لوليد و�ل�سعيف �نذ�ك يف �لعر�ق وهي ��ساليب 
�ملقاطعة لالنتخابات �لرملانية ومقاطعة �لكثري من �للجان 
��سلوب  �أي   - �ال�سلوب  فهذ�  �ملعار�سون  �ليها  يدعي  �لتي 
�ملعار�سة �لعر�قية - باملقاطعة �دى �ىل ف�سح �ملجال ب�سكل 
ثم  وم��ن  ال�سعافها  �لدميقر�طية  و�ع��د�ء  للحكومة  و��سع 
�ىل  �ملعار�سة  �سوت  و�سول  ع��دم  ب�سبب  عليها  �لق�ساء 

�و�سع فئات �ل�سعب وتعبئتها ل�سالح �لدميقر�طية.

محمد حديد 
والتاريخ المعاصر 

للعراق 

علي مردي السوداني 

نوري ال�صعيدحممد حديد
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�مل�ساهمني  �لباحثني  بع�ص  ك��ان  هنا  وم��ن 
�ن  ت��ب��ي��ان  ل���دى  ع��ل��ى ح��ق  ع��ه��ده  تقييم  يف 
بع�ص �لنو�ق�ص �لتي ظهرت ال بد �ن تعزى 
�ل�سر�ت  م��ع��اجل��ة  حم�����اوالت  ب��ع�����ص  �ىل 
�مل��وؤ�م��ر�ت،  مو�جهة  ع��ن  ف�سال  �لد�خلية، 
مما  �مل�سادة  و�لفكرية  �العالمية  و�لدعاية 
�مل�ساعي  معينة،  مناخًا عرقل، بحدود  ��ساع 
ذلك  �ساهم  وق��د  �لد�خلي.  للتطوير  �لبناءة 
�حباط جهود  �خرى، يف  مع عو�مل  �ملناخ، 
قا�سم  �لكرمي  عبد  على  �ل�سغط  يف  �لبع�ص 
�سيبقى  �ن��ه  غري  د�ستورية.  حكومة  الإقامة 
�لت�ساوؤل بال جو�ب عما �ذ� كان قا�سم يختلف 
�لذين  �لع�سكريني  �ل�سباط  �كرية  عن  ال  �م 
بعد  �لفعلية  �ل�سيا�سية  بال�سلطة  ميت�سكون 
�ن يت�سلموها، وال يبدون ��ستعد�دً� للتنازل 

عنها. 
�الح��ز�ب �ىل  �لعقيدية بني  �دت �الختالفات 
��ستقر�ر  ه��ددت  بطريقة  �الو���س��اع  تفجري 
حا�سما  قا�سم  �لكرمي  عبد  يكن  ومل  �ل��ب��الد، 
�يجاد  �و  �ل�����س��ر�ع��ات  ت��ل��ك  ك��ف��اي��ة الي��ق��اف 
جتاه  به  قام  فما  �ل�سيا�سية.   لالزمة  خمرج 
�الحز�ب من خالل "�جازة" عدد منه مل يكن 
ت�ستبعد  �لتي  �الح��ز�ب  �ن  ذلك  �مرً� جمديًا، 
�جهزته  مناق�سات  يف  تلتقي  وال  �حلكم  عن 

�ملنتجة، الميكن �ن تكون فعالة. 
�سمات  من  هامة  �سمة  هناك  كانت  ذلك  ومع 
نظام عبد �لكرمي قا�سم جرى �غفالها �حيانا. 
دميوقر�طيًا  يكن  مل  �لنظام  �ن  من  فبالرغم 
)�ذ كانت �لقو�نني و�النظمة ت�سرع مبر��سيم 
�ل��وزر�ء فقط(، فقد كانت  ت�سدر من جمل�ص 
تلك  يف  و�لتعبري  �لنقا�ص  يف  حرية  هناك 
�لفر�ت  يف  عليه  ك��ان��ت  مم��ا  �ك���ر  �ل��ف��رة 
�لنظام  �ىل  �ملوجهة  فاالنتقاد�ت  �لالحقة. 

قا�سم  �ل��ك��رمي  عبد  يكن  ومل  مقبولة.  كانت 
ي�سكك  عندما  �إال  قمعية  �ج��ر�ء�ت  �ىل  يلجاأ 
عهده  ويف  مبا�سرة.  �سده  يتاآمرون  من  يف 
ف�سح جمال معني للتعبري عن وجهات �لنظر 
تت�سم، يف  كانت  �لتي  �ل�سحف  �ملتباينة يف 
متباينة،  �سيا�سية  بتوجهات  �ل��ف��رة،  تلك 
بع�ص  على  فر�ست  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ود  تكن  ومل 
و��سعة.  قيودً�  معينة،  �وقات  يف  �ل�سحف، 
ويف �طار هذه �حلرية �لن�سبية ن�سرت وقائع 
بع�ص  �فاد�ت  ت�سمنت  �لتي  �ل�سعب  حمكمة 
�ملتهمني و�قو�ل بع�ص �ل�سهود، ممن حتدث 

�لعديد منهم بحرية. 
عبد  عهد  تقييم  الميكن  �خ��رى،  ناحية  ومن 
باحل�سبان  ناأخذ  �ن  دون  من  قا�سم  �لكرمي 
و�لتي  و�جهها،  �لتي  �خلارجية  �ل��ظ��روف 
�سكلت على �لدو�م تهديدً� لال�ستقر�ر �لد�خلي 
�ن  على  �لد�خلية.  لالنق�سامات  وم�����س��درً� 
�لركيبة  يف  م��ت��اأ���س��ل��ة  �الن��ق�����س��ام��ات  ه���ذه 
يف  �لعرقية  �لتباينات  نتيجة  �ل�سكانية، 
�لو�سط  �لطائفية يف  �ل�سمال، و�النق�سامات 
و�جلنوب، و�لتي جت�سد �لفروق �الجتماعية 
من  نابعة  وكلها  �لدينية،  وكذلك  و�لطبقية، 
جذور تاريخية جعلت من بناء دولة حديثة 
�ل�سغوط  وكانت  ج��دً�.  معقدة  �سعبة  مهمة 
يف  ه��ذه  �ل�سعف  نقاط  ت�ستغل  �خلارجية 

�ملجتمع �لعر�قي. 
للتطور يف  �مل��ع��ادي��ة  �ل��ق��وى  ك��ل  ق��ام��ت  لقد 
لعرقلة  مبحاوالت  قا�سم،  �لكرمي  عبد  فرة 
تو�جه  �ن  �لطبيعي  من  وك��ان  �لتطور،  ذلك 
كانت طبيعتها، �سعوبات  مهما  �ية حكومة، 
من  بالرغم  �ن��ه  غري  �ل��ف��رة.  تلك  يف  كبرية 
ب��ع�����ص ن��و�ق�����ص ن��ظ��ام��ه ظ��ل �ل�����ر�أي �لعام 
�النظمة  م��ن  ق��ب��واًل  �ك��ر  يعتره  �ل��ع��ر�ق��ي 

�لالحقة له. 
�لذي  �ل���وز�ري  �لتغيري  �ن  ج��ازم��ًا  و�عتقد 
يف  به  �لقيام  ينوي  قا�سم  �لكرمي  عبد  ك��ان 
يف  بتغيري  �ق���رن  ل��و   ،1962 ع��ام  �أو�خ����ر 
د�ئم  د�ستور  ب�سن  )ب��دءً�  �ل�سيا�سي  �لنظام 
قبوال  تلقى  حرة(  نيابية  �نتخابات  و�ج��ر�ء 
�كر وتعاونا �كر، ومن ثم لتفادي �النقالب 

�لذي �طاحه. 
م��ع ذل��ك، ال ب��د م��ن �الج��اب��ة ع��ن �لت�ساوؤالت 
وثانيا  مت��وز،   14 ث��ورة  بقيام  �وال  �ملتعلقة 
�لثورة.  قيام  منذ  حدثت  �لتي  بالتطور�ت 
عبد  عهد  تلت  �لتي  �الح���د�ث  م��ّرت  �ن  فبعد 
كثرية  ت�ساوؤالت  هناك  كانت  قا�سم،  �لكرمي 
عّما �ذ� كان قيام ثورة 14 متوز يف م�سلحة 
�إيّل ���س��وؤ�ل عّما  �ل��ع��ر�ق. وك��ث��ريً� م��ا وّج���ه 
�جناز  على  �لعمل  يف  �سو�ب  على  كنا  �ذ� 

�لثورة. 
متوز   14 ث���ورة  �ن  يف  ج��و�ب��ي  ويتلخ�ص 
حلف  �ن  ذل��ك  وق��ع،  مما  برغم  حتمية  كانت 
بغد�د ��سبح، يف عهد نوري �ل�سعيد �الأخري، 
�لعامة،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  لل�سيا�سة  �مل���وّج���ه  ه��و 
�الح���ز�ب،  جميع  �ج���از�ت  �لغيت  وب�سببه 
غري  �الخ���رى  و�ل�سحف  �سحفها،  وعطلت 
�حلزبية �لتي كانت تنتقد �حلكومة. وحددت 
ح��ري��ة �الج��ت��م��اع و�ل��ت��ظ��اه��ر، و�خ���ذت هذه 
�ملظاهر تقمع ب�سدة. وبات �لنظام �لرملاين 
قد  ك��ان  �ل��ذي  �ملجل�ص  �لغي  حينما  �سكليًا 
قليل  ع��دد  فيه  وجن��ح   ،1954 �سنة  �نتخب 
معركة  دخلو�  �لذين  �حلزبيني  �لنو�ب  من 
وعدد  �لوطنية،  �جلبهة  با�سم  �النتخابات 
مماثل من �ملعروفني مبعار�ستهم للحكومة. 

ف��غ�����س��ب ن�����وري �ل�����س��ع��ي��د م���ن ن��ت��ائ��ج تلك 
باري�ص  يف  ل��الق��ام��ة  وذه����ب  �الن��ت��خ��اب��ات 

�لو�سي  فذهب  �حلاكمة،  �ملوؤ�س�سة  مقاطعًا 
عبد �الإله مل�ساحلته و�لتفاهم معه، فا�سرط 
ق��د عقد  �ن��ه  ل��ع��ودت��ه ح��ل ذل��ك �ملجل�ص، م��ع 
و�جريت  و�ح���د.  �سهر  قبل  ذل��ك  �جتماعه 
�نتخابات حديدة قاطعتها �الحز�ب وغريها 
�ملتوقعة  �ل��ت��دخ��الت  ب�سبب  �مل�ستقلني  م��ن 
فيها، فلم يفز �إال مر�سحو �حلكومة بالتزكية، 
�لذي �سارت عليه �حلكومة منذ  وباال�سلوب 
�لذي  �لتقليد  و�بطل  �لعر�قية.  �لدولة  قيام 
�لنو�ب  من  �سئيل  ع��دد  بنجاح  ي�سمح  ك��ان 
�سكليا  �لنيابي  �ملجل�ص  فا�سبح  �ملعار�سني 
�و  مناق�سة  بال  �مل�سادقة،  �سوى  له  مهمة  ال 
على  �لعامة،  لل�سيا�سة  تطرق  �و  �عر��ص 
قر�ر�ت �حلكومة. ي�ساف �ىل ذلك ��ستمر�ر 
تردي �الو�ساع �ملعي�سية، وتذمر �ل�سعب من 
و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لقائمة  �الو�ساع 
�ل��ق��ائ��م��ة. ويف ظ��ل ه���ذه �الزم����ة ف��ق��دت �ية 
�سيطرة  �ت�ساع  بعد  ال�سميا  للتغيري،  و�سيلة 
�لنفوذ �الجنبي باجتاه تاأمني م�ساحله على 
ح�ساب م�سلحة �ل�سعب، يف وقت قامت فيه 
جبهة �الحتاد �لوطني بعد �لعدو�ن �لثالثي 
�جلبهة  وج����اءت   ،1956 �سنة  م�سر  ع��ل��ى 
وملوقف  ع��ام��ة،  �الو����س���اع  ل����ردي  نتيجة 
�لعدو�ن  ل��ذل��ك  �مل��ه��ادن  �لعر�قية  �حلكومة 
ب�����س��ورة خ��ا���س��ة، وق��م��ع �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �لتي 

�ندلعت ال�ستنكاره. 
�سابقًا،  ذك��ر  كما  �ت�����س��االت،  ه��ن��اك  وك��ان��ت 
ب���ني �جل��ب��ه��ة وت��ن��ظ��ي��م �ل�����س��ب��اط �الح����ر�ر 
�لوطني  �الحت��اد  جبهة  قيام  قبل  �سكل  �لذي 
�لتذمر يف �سفوف �ل�سباط و�سباط  نتيجة 
�ىل  �لو�سع  و�سل  وق��د  و�جل��ن��ود.  �ل�سف 
حد �لن�سج للقيام بعمل حا�سم عندما ت�سنح 
�الح��ر�ر، يف  �ل�سباط  قادة  �لفر�سة. ووجد 

لدعمه  �الردن  �ىل  �جلي�ص  من  ل��و�ء  �ر�سال 
�حلركة  ب��ني  قائما  ك��ان  �ل���ذي  �ل�����س��ر�ع  يف 
خ�سو�سًا،  لبنان  يف  ومعار�سيها  �لقومية 
لتنفيذ  �سانحة  فر�سة  �الردن،  يف  وك��ذل��ك 
ذلك  يف  �ل��ق��ائ��م  �ل��ن��ظ��ام  �ط��اح��ة  يف  خطتهم 
م�ستاء  ك��ان  �لعر�قي  �جلي�ص  والأن  �لوقت، 
مل�سلحة  ع�سكرية  مهمات  يف  ��ستخد�مه  من 
حرية  تعدد  كانت  �لتي  �ال�ستعمارية  �لقوى 

�لبالد �لعربية. 
وم��ع��روف �ن ث��ورة 14 مت��وز )ي��ول��ي��و( لو 
�ملجتمع،  يف  �ل�سائد  للتذمر  ونظرً�  تقم،  مل 
وقائي  بانقالب  �لقيام  تولت  �ل�سلطة  لكانت 
و�ملوؤ�س�سة  �ل�سعيد  ن���وري  ���س��د  ���س��وري 
ولو  �مللكي.  بالنظام  �الحتفاظ  مع  �لقائمة 
�لتغيري  دون  وح����ال  �الن���ق���الب،  ذل���ك  وق���ع 
حقيقية،  ث����ورة  م���ن  �مل��ط��ل��وب  �ال���س��ا���س��ي 
ير�فقها  ما  مع  �الجنبية  �ل�سيطرة  ال�ستمرت 
�الو�ساع  �لبالد وبقاء  �غت�ساب حلقوق  من 

�لدخلية على حالها تقريبًا. 
�لعهد  يف  �الم�����ور،  ت���ط���ور�ت  ك��ان��ت  و�ذ� 
توقعات  ب��ح�����س��ب  جت���ر  مل  �جل���م���ه���وري، 
�الو����س���اط �مل��دن��ي��ة و�ل��ع�����س��ك��ري��ة، ف���ان ذلك 
يعزى �ىل عو�مل وتعقيد�ت د�خلية وعربية 
�ىل  �سابقة،  ف�سول  يف  ��سرنا،  و�جنبية، 
بع�ص جو�نبها، وال جند جماال لال�سهاب يف 
بحث تفا�سيلها، خ�سو�سًا �ن م�سادر خمتلفة 

��سارت �ىل تلك �لعو�مل و�لتعقيد�ت. 
�لتحريرية،  �لثور�ت  �لتاريخ تعر�ست  ويف 
مثل  �ىل  بعدها،  وم��ا  �لفرن�سية  �لثورة  من 
ولكنها  �سريها،  عرقلت  �لتي  �لنك�سات  هذه 
ت�سبو  كانت  ما  وحققت  �لنهاية،  يف  عادت، 

�ليه �ل�سعوب من �حلرية و�لرفاه. 
�الآن، عن  ك��ت��ب، �ىل  م��ا  �ن  ذك���ره  و�جل��دي��ر 

محمد حديد: 
محمد حديد وفكره السياسيعهد عبد الكريم قاسم افضل العهود التي عاشها العراق

شخصية معاصرة

د. عبد الله حميد العتابي 

يف  رم�سان   23-22 ليلة  يف  ح��دي��د  حممد  ول��د 
1325 ه� �ملو�فق يوم 28 ت�سرين �الول 1907 ، 
فادخله و�لده   ، �لقر�آن  �لدين وحفظ  تعلم مبادئ 
فيها  فق�سى   ، �سعيد  �ملال  عند  �الحمدية  �ملدر�سة 
�لقر�آن  بختم  �نهاهما   1914  -1913 من  �سنتني 
، بعدها دخل مدر�سة �لعرفان �البتد�ئية �لر�سمية 
بد�ية  ويف   ، و�لثاين  �الول  �ل�سفني  فيها  و�كمل 
�لريطانية  �ل��ق��و�ت  �ح��ت��الل  مت  �لثالث  �ل�سف 
�لريطانية  �الد�رة  وق��ام��ت   ، �مل��و���س��ل  مل��دي��ن��ة 
مدر�سة  �ىل  طالبها  ونقل  �لعرفان  مدر�سة  بغلق 
�خل�سرية يف �لعام �لدر��سي 1918- 1919 �لتي 
��سغلو� فيها �لطابق �الر�سي من �لبناية ، و�نهى 
در��سته �البتد�ئية فيها وكانت تربيته يف �لتخرج 
�الول على كل مد�ر�ص �لعر�ق ، ويذكر �ن مديرية 
�ملعارف يف �ملو�سل �قامت �حتفااًل بهذه �ملنا�سبة 
باجلامعة  �مللحقة  �لثانوية  باملدر�سة  �لتحق   .
بتفوق  م��ن��ه��ا  وت���خ���رج  ب����ريوت  يف  �الم��ري��ك��ي��ة 
لندن  بكلية  �لتحق  حيث  لندن  �ىل  بعدها  و�سافر 
وكان   ، �سنو�ت  �رب��ع  فيها  و�م�سى   ، لالقت�ساد 
حزب  مفكري  �هم  )هارولدال�سكي(  ��ساتذته  �هم 
�لعمال �لريطاين ومن �برز قادة �جلمعية �لفابية 
بافكاره ومبادئه  وتاأثر   ، �نكلر�  �ال�سر�كية يف 
�لبكالوريو�ص  درج��ة  على  وح�سل  �ال�سر�كية 
يف �لعلوم �القت�سادية بدرجة �سرف . �من حممد 
باعتبارهما  و�لدميقر�طية  باال�سر�كية  حديد 
خلري  منها  �أي  ع��ن  غنى  ال  متالزمتني  و�سيلتني 
و�ميانه  لوطنه  حبه  �ن   ، و�مل��و�ط��ن��ني  �ل��وط��ن 
�لكرمية  �حل��رة  باحلياة  �ل�سعب  متتع  ب�سرورة 
�الجتماعية  �لعد�لة  ت�سوده  نظام  ظل  يف  �ملرفهة 
، كل ذلك دفعه �ىل �الميان بهذه �الفكار و�لدعوة 
ل��ه��ا و�ل��ع��م��ل م��ن �ج��ل��ه��ا ب��ك��ل �ل��و���س��ائ��ل �ملتاحة 
. وك����ان حم��م��د ح��دي��د وزم�������الوؤه مي��ي��ل��ون �ىل 
الن  �ال�سر�كية  م��ن  ب��داًل  )�ل�سعبية(  ��ستخد�م 
ت�سادف  مل  �حلقبة  تلك  يف  �ال�سر�كية  �الف��ك��ار 
�فكاره متزج  كانت  لذ�   ، قبواًل  تلق  ت�سجيعًا ومل 
�ال�سر�كية  وم��ب��ادئ  �لدميقر�طية  م��ب��ادئ  ب��ني 
حقوقهم  ممار�سة  �ملو�طنني  ح��ق  م��ن  �ن  وي��رى 
�ل��ر�أي  وح��ري��ة  �ل�سخ�سية  كاحلرية  �ال�سا�سية 
�ن تعمل  �ل�سعبية  �فكاره  ، دعت  �لفر�ص  وتكافوؤ 
 . و�مل��ر���ص  �لفقر  م��ن  �ل�سعب  �ن��ق��اذ  على  �ل��دول��ة 
كان فكره �القت�سادي م�سدر قوته حيث عر عن 
وو��سع  كبري  ب�سكل  �هتم  ل��ذ�   ، ��سالحية  �فكار 
�سفحات  على  ومناق�ستها  �القت�سادية  ب��االم��ور 
�جل���ر�ئ���د �و خ���الل ح��ي��ات��ه �ل��ن��ي��اب��ي��ة ���س��و�ء يف 
�الربعينيات وحتى �خلم�سينيات  �م  �لثالثينيات 
ولهذه �الفكار كان ما ينميها يف فكر حممد حديد 
من  �مللكية  �حلقبة  خالل  �ل�سيئة  �لعر�ق  �و�ساع 
 ، �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية  �لنو�حي 
لهذ� كان حري�سًا على �الطالع على كل ماهو جديد 
�لعلمية  للكتب  �قتنائه  خالل  من  �ملجال  هذ�  يف 

�ل�سحف  م��ن  ع��دد  يف  و����س��ر�ك��ه  و�ل�سيا�سية 
من  ت�سدر  �لتي  و�ل�سهرية  �ال�سبوعية  و�ملجالت 
يف  ماكنزي  )مكتبة  طريق  وعن   ، �لعر�ق  خ��ارج 
�نه ال يوجد كتاب  ، ويذكر �حد ��سدقائه  بغد�د( 
�قت�سادي د�خل �لعر�ق �ال وكان حممد حديد على 
�قت�سادية  ثقافة  ذ�  كان  حيث   ، به  علم  �و  �طالع 
�و  لق�سية  مناق�سته  عند  وكان   . وعميقة  و��سعة 
�ر�ءه  ويرتب  �لعلمي  �لنهج  يتبع  قائمة  م�سكلة 
عند  فمثاًل  �مللمو�سة  �حلقائق  على  بناء  و�فكاره 
وعو�مل  ��سبابها  ي��ذك��ر  معينة  مل�سكلة  ط��رح��ه 
�لعلمي �لالزم  ن�سوئها ثم يطرح �لعالج �و �حلل 
لها. ومنذ بدء �سدور جريدة �الهايل عام 1932 
ن�سر  �ن  ف��ك��ان  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل����روح  ي��ع��زز  م��ا  ن�سر 
�لدميقر�طية  �لوطنية  يف  �سخمًا  جملدً�  ماي�سبه 
�لوطنية  �القت�سادية  �ل�سيا�سة  يف  وجم��ل��دً�   ،
و�ل�سناعية ، لذ� كان حممد حديد م�ساركًا مع عبد 
جماعة  �سيا�سة  ر�سم  يف  وغ��ريه  �بر�هيم  �لفتاح 
�لدميقر�طي  �ل��ف��ك��ر  مت��ث��ل  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �اله����ايل 
يوم  �لثالثينيات  مدة  خالل  �لعر�ق  يف  �حلديث 
مل تكن قد تبلورت �الفكار �ل�سيا�سية �لدميقر�طي 
�ن  ك���ان حم��م��د ح��دي��د يعتقد   . �ل��ع��ر�ق  ب��ع��د يف 
��سا�سي  ���س��رط  للدميقر�طية  �ل�سعب  مم��ار���س��ة 
 ، و�لتطور  و�لتنمية  �ال�سالح  �سوب  به  لل�سري 
وحتقيق  للعر�ق  �ملطلوب  �لنجاح  حتقيق  كذلك 
طموحاته �لوطنية �لكرى . ال مل تكن مفاجاأة �ن 
�ملحنك و�حد  �القت�سادي  يتم تعيني حممد حديد 
للمالية يف  �لوطني كوزير  �ع�ساء جبهة �الحتاد 
يف  �لثورة  ناجح  بعد  قا�سم  �لكرمي  عبد  حكومة 
�مللكي وقام  �لعهد  14متوز 1958 و�لق�ساء على 
فكرة  كان  قيام حيث  للمالية خري  مبهماته وزيرً� 
�ساحب قانون رقم )80( �خلا�ص بح�سر ��ستثمار 
من  فقط   )%1( ب�  باآبار�لنفط  �ملحيطة  �الر��سي 
�ر��سي �لعر�ق متهيدً� للتاأميم . ثم ��ستقال حممد 
�لوطني  �حلزب  من   1960 ني�سان   23 يف  حديد 
�لدميقر�طي ومن �لوز�رة و�لف يف 29 حزير�ن 
1960 حزبًا جديدً� با�سم �حلزب �لوطني �لتقدمي 
وهو �لوجه �ملعتدل للحزب �لوطني �لدميقر�طي 
وذلك النه كان �حد �ملخ�سرمني �لقالئل يف ميد�ن 
�حلياة �حلزبية الن �المر يوؤلف بالن�سبة له حتديًا 
مكانته  على  ينعك�ص  �ن  �ساأنه  من  كان   ، �سيا�سيًا 
عبد  نظام  �سقوط  ، وبعد  �لنا�ص  �الجتماعية بني 
�لكرمي قا�سم يف �سباط 1963 ، تعر�ص لالعتقال 
وو�سع يف حمنة وجرد من متياز�ته على ��سا�ص 
�نتهاء  وبعد  قا�سم  �لكرمي  عبد  �ن�سار  �ح��د  �ن��ه 
حممد  عمل  �قت�سر  �ملعتقل  من  وخروجه  �ملحنة 
حديد على تنمية و�د�رة �سركة �لزيوت �لنباتية ، 
�لتي كان قد ��س�سها يف نهاية �لثالثينيات لقناعته 
�سناعية  قاعدة  على  يبنى  �ن  ينبغي  �لعر�ق  بان 
وطنية قوية لتمكنه من �الكتفاء �لذ�تي ل�سد حاجة 

�ال�ستهالك و�مل�ستهلك

ومت�سما  حياديا  كّله  يكن  مل  �لتطور�ت  تلك 
باملو�سوعية، �ما لدو�فع ذ�تية، و�ما بتوجيه 
مل�سلحتها،  �لتاريخ  لتحريف  �ل�سللطة  من 
جادون،  م��وؤرخ��ون  يقوم  �ن  من  الب��د  ولكن 
تاريخ  بتدوين  علمي،  �ك��ادمي��ي  بحث  ع��ر 

هذه �لفرة �ملهمة.
ومما الجد�ل فيه �ن ثورة 14 متوز )يوليو( 
�لتي  و�لتعقيد�ت  �ل�سعوبات  برغم  حققت، 
�مليادين  يف  �ملنجز�ت  من  �لكثري  جابهتها، 
و�ل�سيا�سية  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
تفا�سيله  ع��ن  يحدثنا  م��ا  وه��و  و�لثقافية، 
�سابقًا، ولكننا نعيد، يف �سياق هذ� �حلديث، 

ذكر ما هو رئي�سي منها: 
- �لتحرر من حلف بغد�د �لذي كان م�سيطرً� 

على �سيا�سة �لبالد �لعامة. 
- �خلروج من �ملنطقة �ال�سرلينية و��ستقالل 
على  �ل�سيطرة  و��ستقالل  �لعر�قية،  �لعملة 
وز�رة  قبل  من  �لعر�ق  يف  �لنقدية  �ل�سوؤون 

�ملال و�لبنك �ملركزي. 
��ستعاد  �ل���ذي   80 رق��م  �ل��ق��ان��ون  ت�سريع   -
�لتي  �الر����س��ي  م��ن  �مل��ئ��ة  وح���رر 99.% يف 
�لنفط  �سركات  ب��ام��ت��ي��از�ت  م�سمولة  ك��ان��ت 
و�لغا�سبة  �ملجحفة  �الحتكارية  �الجنبية 

حلقوق �لعر�ق. 
- ت�سريع قانون �جلمعيات لتنظيم �الحز�ب 
�حلرية  و�ط���الق  �ل�سيا�سية،  و�جل��م��ع��ي��ات 

�لن�سبية  لل�سحافة. 
وحتديد  �ل��زر�ع��ي  �ال���س��الح  ق��ان��ون  �سن   -
على  �الر����س��ي  وت��وزي��ع  �ل��زر�ع��ي��ة  �مللكية 
�جلمعيات  �إق���ام���ة  ع���ن  ف�����س��ال  �ل���ف���الح���ني، 

�لفالحية. 
�لقانون  وتعميم  �لع�سائر  ق��ان��ون  �ل��غ��اء   -

�ملدين و�جلزئي على جميع �لق�سايا. 
�ل�سحية  و�خل��دم��ات  �ملوؤ�س�سات  تو�سيع   -

كامل�ست�سفيات و�مل�ستو�سفات. 
- �العر�ف بحقوق �ملر�أة بحيث جرى للمرة 
�لدكتورة  ب�سخ�ص  وزي���رة  تعيني  �الوىل 
�لتنظيم  ح��ري��ة  و�ط����الق  �ل��دل��ي��م��ي،  ن��زي��ه��ة 
يف  �ك��ر  حقوقا  �مل���ر�أة  و�ع��ط��اء  �لن�سائي، 
�لقانون  الق���ى  وق���د  �ل���زوج���ي���ة.  �ل�������س���وؤون 
�سيما  وال  �ل��رج��ع��ي��ة،  �ل��ق��وى  م��ن  معار�سة 
�ملر�أة  بني  �مل�ساو�ة  ب�سبب  �لدين،  علماء  من 
و�لرجل يف �الر�ص، وقد �دعو� �نها خمالفة 
لن�سو�ص �لقر�آن، ولهذه �ال�سباب مل يدم ذلك 
�ال�سالحية  فقر�ته  عدلت  بل  �لقانون طويال 
بعد  رج��ع��ي��ة  عنا�سر  �حل��ك��م  ت��ول��ت  حينما 

�طاحة حكم قا�سم. 
حقوقهم  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  ت�سجيع   -
�لطلبة  ت�سجيع  عن  ف�سال  و�ملهنية،  �لنقابية 
و�ل�سباب على �قامة �حتاد�تهم ومنظماتهم. 

و�ملهند�سيني  كاالطباء  �ملهنيني  ت�سجيع   -
�قامة  ع��ل��ى  �ل���خ  و�مل��ع��ل��م��ني و�مل���ح���ام���ني.. 
وتخ�سي�ص  حقوقهم،  وممار�سة  منظماتهم 
قطع �ر��ص جمانية لت�سييد مقار ملنظماتهم. 

- حت�����س��ني �ح�������و�ل �مل���وظ���ف���ني �مل��دن��ي��ني 
�ل�سف  ���س��ب��اط  ���س��ي��م��ا  ال  و�ل��ع�����س��ك��ري��ني، 
وحت�سني  رو�ت���ب���ه���م،  ب���زي���ادة  و�جل����ن����ود، 

�لقو�نني �خلا�سة بخدمتهم 
للعمال  �سكنية  جمّمعات  بت�سييد  �لقيام   -
�ملجمعات  �ل�سر�ئف وحتويل  بدل جممعات 
�لثورة  م��ث��ل  م���دن  �ىل  �جل��دي��دة  �ل�سكنية 

و�ل�سعلة. بدعم من �مل�سارف �ملخت�سة. 
م�ساكن  لبناء  للمهنيني  �ر����ص  تخ�سي�ص   -
�حياء  ظهرت  وقد  �جلمعيات،  خالل  من  لهم 
�ملهند�سني و�ملعلمني و�الطباء و�ملحامني يف 
كذلك  �ل��ب��الد.  حمافظات  من  وغريها  بغد�د 
�لدولة  ملوظفي  �لتعاونية  �جلمعيات  قامت 
�لخ  �لق�ساء و�لبلديات..  �الآخرين يف جمال 

ببناء م�ساكن للمنت�سبني �ليها. 
وجمل�ص  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  وز�رة  ت��اأ���س��ي�����ص   -
����س��ب��ح، و�ن ح���ل حمل  �ل����ذي  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
تتوىل  حكومية  موؤ�س�سة  �الع��م��ار،  جمل�ص 
م�ستقلة  �لعمر�نية ب�سورة  بامل�ساريع  �لقيام 

�العمار  عليه جمل�ص  كان  ملا  و�سليمة، خالفا 
�لذي كان حتت �لنفوذ �الجنبي. 

�لديني  و�ل��ت��ع�����س��ب  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  �خ��ت��ف��اء   -
�ملو�طنني  لكل  �مل��ج��ال  و�ف�ساح  و�ل��ق��وم��ي، 
و�الديان  و�ملذ�هب  �لطو�ئف  �ختالف  على 
و�لقوميات، بالدخول �ىل �ملد�ر�ص و�لكليات 
فر�ص  خمتلف  على  و�حل�سول  و�لوظائف، 

�لتعليم و�لعمل.
وحمايتها،  �لوطنية  �ل�سناعة  ت�سجيع   -
و�لن�ساط  �لعمر�نية،  �ال�ستثمار�ت  وزي��ادة 
الأكر  �ال�ستري�د  �ج���از�ت  ومنح  �لتجاري، 
عدد من �لتجار، ف�سال عن �ملقاوالت، من دون 

متييز يف �لفر�ص. 
- و�هم من ذلك كّله، يف �عتقادي، قيام �لثورة 
بتحطيم �حلو�جز �لتي كانت قائمة يف زمن 
جميع  �م��ام  �ل�سابقة  �ل�سيا�سية  �ملوؤ�س�سة 
طبقات �ل�سعب بدون متييز، وحتقيق �لتمتع 
�لتعليم  مر�حل  جميع  يف  �ملتكافئة  بالفر�ص 
�لعليا  �مل��ر�ت��ب  �ىل  و�ل��و���س��ول  و�لتوظيف 

�سو�ء يف �لدولة �و يف �العمال �حلرة. 
�لكرمي  عبد  لعهد  تقييمي  معر�ص  يف  و�ود، 
�لتقه  �ن��ن��ي مل  ق��ا���س��م، �ال���س��ارة جم���ددً� �ىل 
 14 ث��ورة  قيام  من  يوم  بعد  �إال  لوجه  وجها 
�لعديدة  �ت�ساالتنا  ب��رغ��م  )ي��ول��ي��و(،  مت��وز 

بالو��سطة ب�ساأن �العد�د للثورة. 
)يوليو(  مت��وز   15 ي��وم  معه  لقائي  وب��ع��د 
ويف  �ل������وزر�ء،  جمل�ص  جل�سة  يف   1958
ج��ل�����س��ات �خ����رى ب��ع��د ذل����ك، وح��ي��ن��م��ا كانت 
�لثورة  يقود  م��ن  ح��ول  تتكاثر  �لت�ساوؤالت 
بغد�د  دخال  �للذين  �لع�سكريني  �لقائدين  من 
يوم 14 متوز، �أهو عبد �لكرمي قا�سم �م عبد 
�لتامة  �لقناعة  ل��دّي  تكّونت  ع��ارف،  �ل�سالم 
لقيادة  �الأ�سلح  ه��و  قا�سم  �ل��ك��رمي  عبد  ب��اأن 
�لثورة، نظرً� ملا وجدت لديه من ميول نحو 
وجتنب  �لتعامل  يف  و�حلياد  �لدميقر�طية، 
�ال�سخا�ص،  م��ع  �ل��ع��الق��ات  يف  �ل�����س��غ��ائ��ن 
و�ملناق�سات،  �الآر�ء  يف  و�الت��ز�ن  و�العتد�ل 
و�البتعاد عن �لتهور يف �الحاديث و�ملو�قف 
�لتي كانت تطرح حول �ستى �ملو��سيع �ملهمة 

يف ذلك �حلني. 
قناعتي  ع��ن  ع��رت  �نني  �سابقًا  ذك��رت  وق��د 
هذه لبع�ص �لزمالء و�ال�سدقاء ممن �سبق �ن 
عملو� معنا يف �حلقل �ل�سيا�سي يف �جلناح 
�لدميقر�طي من جبهة �الحتاد �لوطني �لتي 

كان لها دور مهم يف قيام �لثورة. 
�لكرمي  �لعمل مع عبد  ��سر�كي يف  �ن  ومع 
قا�سم يف �حلكومة �لتي �نبثقت عن �لثورة، 
�ن  �ل�سنتني، ومع  يتجاوز  كان حمدود� ومل 
�ت�سايل به، بعد �ن�سحابي من �حلكومة، كان 
باال�سر�ك  وذل��ك  �ي�سا،  حم��دود�  يكون  �ن 
يف �ملفاو�سات �لتي جرت مع �سركات �لنفط 
لتعديل �متياز�تها، و��ستعادة حقوق �لعر�ق 
�ملغت�سبة منها، وبات�ساالت �سخ�سية �حيانًا، 
وبالرغم من معار�ستي لال�سلوب �لذي �تبعه 
�ن�سانيًا،  وج��دت��ه،  ف��اين  �ل��دول��ة،  �د�رة  يف 
�للوؤم،  ع��ن  بعيد�  �لقلب،  طيب  متو��سعًا، 
ورفاه  ب��ل��ده  م�سالح  ل�سمان  يعمل  وطنيا 
يف  �حلكم  يف  �لفردية  �تبع  �نه  غري  �سعبه. 
�تباع  ذلك  عهده، ور�فق  من  �الخرية  �لفرة 
�لدولة،  �من  �م��ور  يف  �مليكافيللي  �ال�سلوب 
��ستخد�م  على  يقوم  �ل��ذي  �الأ���س��ل��وب  وه��و 
��سبه  للدولة  �د�رت��ه  كانت  وبذلك  �ال���س��د�د، 
باد�رة �للو�ء �لع�سكري �لذي كان يقوده قبل 
�لثورة، وهذ� ما �أدى يف �لنهاية �ىل �طاحته، 
جيدة  �حتماالت  من  يتوقع  كان  ما  و�يقاف 
متزن  دميقر�طي  و�سع  �ىل  �لنظام  لتطور 
كان  عهده  فان  �م��ر،  من  يكن  ومها  ومتعدل. 
�لعر�ق  يف  �سهدته  الحق  عهد  �ي  من  �ف�سل 

يف حياتي. 

عن مذكرات الراحل محمد حديد 
فصل خاص بتقييم شخصية عبد 
الكريم قاسم

كان موقف عبد الكريم قاسم من العراقيين جميعًا موقف المساواة بين المواطنين من اي عرق او دين او 
طائفة. وفي عهده شعر المواطنين ان ليس هناك تمييز في التعامل معهم. وكان شديد االهتمام بالوضع 

االقتصادي والتركيز على التنمية االقتصدية ورفع مستوى حياة الطبقات الدنيا. وفي هذا االطار كان مشروعه 
في استبدال الصرائف وخصوصًا التعليم والصحة. غير انه ألجل ان ينجز االصالح االجتماعي الشامل بكامله، 

يحتاج األمر الى جهاز اداري اكثر تنظيمًا وكفاءة وشعورًا بالمسؤولية مما كان متيسرًا في العراق. 

من الي�صار و�صفي طاهر، حممد حديد، ها�صم جواد، عبد الكرمي قا�صم، جنيب الربيعي وعدنان النقيب
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�ال���س��ت��اذ حم��م��د ح��دي��د: ه��و �ب���ن �حل��اج 
�ملو�سل  وج��ه��اء  �ك��ر  م��ن  ح��دي��د  ح�سني 
وجتارها و�غنيائها �لعقاريني، وهو �قدم 
من �سمعت بهم من جتار �ملو�سل و�تقيائها 
وقد  �لكرخية  عائلتي  من  �ل�سن  كبار  من 
�سمعت �نه كان �سديقا لو�لدي �لذي تويف 
وهو قا�ص يف �ملو�سل يف ت�سرين 1930 
د�ر  يف  ��سكن  �ملبكرة  طفولتي  يف  وكنت 
�ملرحوم  ق��ب��ل  م��ن  م�����س��ت��اأج��رة  مو�سلية 
�لتقية  �سمة  وكانت  �ليه،  وعائدة  و�ل��دي 
�بناء  لغرية وح�سد زمالئه من  مثارً�  هنا 
�ىل  ي�سلو�  مل  �ل��ذي��ن  �الخ���رى  �ل��ع��و�ئ��ل 
على  و�ملكانة  �ل�سمعة  من  �ليه  و�سل  ما 

�لطريقة �ملتبعة لدينا يف �لعر�ق. 
در�ص وتخرج  قد  �ال�ستاذ حممد  �ن  يبدو 
يف  �لر�سمية  �مل��د�ر���ص  يف  �لثانوية  م��ن 
�مل��و���س��ل و�ل��ت��ح��ق يف �ل��ث��الث��ي��ن��ات من 
يف  �الق��ت�����س��اد  بكلية  �ل��ع�����س��ري��ن  �ل��ق��رن 
لندن. وكانت مركز� لدر��سات �ال�سر�كية 
بالرف�سور  تاأثر  وقد  �لغالبة،  �النكليزية 
ال����س���ك���ي �����س���ت���اذ �الق���ت�������س���اد و�مل��ن��ظ��ر 
�ملناه�سة  �ل��ع��م��ال  ح����زب  ال���س��ر�ك��ي��ة 
�ملبادئ  �ىل  �مل�ستندة  �آن��ذ�ك،  لال�ستعمار 
�لدميقر�طية،  �لريطانية  �لد�ستورية 
ما  ح�سب  حديد  حممد  �ال�ستاذ  بان  علما 
�سمعت كان مت�سال قبل �سفره �ىل �نكلر� 
باحلركة �ملناه�سة لال�ستعمار يف �لعر�ق 
و�لتي  �خل�����س��و���ص  ع��ل��ى  �مل��و���س��ل  ويف 
�لنون  ذو  �ال�ستاذ  بها  �ملب�سرين  من  كان 
�يوب و�ال�ستاذ عبد �حلق فا�سل وجماعة 
تخرج  وب��ع��د  �ل��رح��ال،  وح�سني  �اله���ايل 
�لعر�ق  �ال�ستاذ حممد حديد وعودته �ىل 
عمل موظفا يف وز�رة �ملالية مع وزر�ئها 
و�بر�هيم  �لتمن  �ب��و  جعفر  �مل��رح��وم��ني 
ك��م��ال �ي���ام �مل��دف��ع��ي – و�ب��ر�ه��ي��م كمال 
باال�ستاذ  �ت�سل  ثم   – �ي�سا  �ملو�سل  من 
وجماعة  �جل����ادرج����ي  ك���ام���ل  �مل����رح����وم 
�اله���ايل وع��ب��د �ل��ف��ت��اح �ب��ر�ه��ي��م وعا�ص 
م�ساكلهم وخالفاتهم �ل�سيا�سية و�لنظرية 
�ىل �سنة 1946 حيث دخل �لوز�رة الأول 
مرة وزير� للتموين بعد �ن كان قد تزوج 
�ل�سابوجني  م�سطفى  �حل���اج  �ب��ن��ه  م��ن 
�لتاجر �لكبري و�لوجيه �ملعروف و�سديق 

�ملرحوم نوري �ل�سعيد. 
وك���ان �ل�����س��ائ��د �ن���ه دخ���ل مم��ث��اًل للحزب 
�لوطني �لدميقر�طي يف �لوز�رة �ملذكورة 
�د�رة  �ل��ث��اين يف  �مل��رك��ز  ك��ان يحتل  الأن��ه 
�جلادرجي  �ملرحوم  بعد  �ملذكور  �حل��زب 
باحلزب  �ملت�سلني  ك��رة  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�ل��وط��ن��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي وت��ع��دد م���رر�ت 

�الهتمام بهم بالن�سبة لتلك �اليام. 
لقد ظل �ال�ستاذ حممد حديد فيما بني 46 
�لدميقر�طي  �لوطني  -1948 يف �حلزب 
�سعبيا ووطنيا وكان  �ملرموق  مركزه  يف 
ينقطع  �و  ي��ك��ل  ال  �ل���ذي  ن�ساطه  ي��ب��ل��ور 
�ل�سعبي  �ل������ر�أي  ب���ل���ورة  ع���ن  م�����س��وؤوال 
�لنفط  مفاو�سات  يف  �ملعار�ص  �لوطني 
�القت�سادي  و�لتطور  و�ل�سناعة  و�لعملة 
عامة، وقد كانت �سمعته هذه – و�مل�ستمدة 
ك��ان يكتبه يف ج��ري��دة �اله���ايل من  مم��ا 
�القت�سادية  �ملو��سيع  ح��ول  �فتتاحيات 
��سا�سيا يف �ختباره ملن�سب وز�رة  �سببا 
�ملالية من قبل �ل�سباط �الحر�ر عند �عالن 
�سبيحة  ب��غ��د�د  �ذ�ع����ة  يف  �جل��م��ه��وري��ة 
وقد   ،1958 ع��ام  مت��وز  من  ع�سر  �ل��ر�ب��ع 
�ملن�سب  ه��ذ�  حديد  حممد  �ال�ستاذ  ت��وىل 

مبختلف  �الح���ر�ر  �ل�سباط  لثقة   – فعال 
�لعر�قي  �لعام  �ل��ر�أي  ولثقة  به،  قياد�تهم 
وكفاءته  وب��وط��ن��ي��ت��ه  ب���ه  و�ل���ب���غ���د�دي 
�ل�سيا�سة  مل�سائل  ومعاجلته  ودميقر�طية 
كما  �لوطنيةن  و�ل��ع��الق��ات  �القت�سادية 
ت�سامن  ح��رك��ة  ���س��اه��م يف  ق���د  ك���ان  �ن���ه 
– �الفريقية و��سرك  �ل�سعوب �ال�سيوية 
يف موؤمترها �لذي �نعقد بالقاهرة وقابل 

�لرئي�ص عبد�لنا�سر. 
حديد  حممد  �ال�ستاذ  ��سم  �عالن  كان  لقد 
يف وز�رة 14 متوز �سنة 1948 �سبيحة 
�لثورة،  �نت�سار  �ت�ساح  وقبل  �ليوم  ذلك 
�لعر�ق  بثورة   – حقيقة   – للثقة  مبعثا 
يف ذلك �ليوم �سو�ء يف د�خل �لعر�ق �و 
خارجه ال �سيما يف برناجمها �القت�سادي 
بامل�سالح  ومت�����س��ك��ه��ا  �ع���ت���د�ل���ه���ا  ويف 
و�ملتطلبات  �ل��ع��ر�ق��ي  لل�سعب  �لوطنية 
ما  وجه  يف  �ل��دويل  لالقت�ساد  �ال�سا�سية 
بد� فيها يف �اليام �الوىل من �لعنف، وما 
�ملالكة رجاال  �لعائلة  �فر�د  جنم عن مقتل 
وبع�ص  �ل�����وزر�ء  بع�ص  وق��ت��ل  ون�����س��اء 
�سبيحة  ب��غ��د�د  ف��ن��ادق  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن 
و�الره���اب،  �ل�سحل  ومظاهر  �ليوم  ذل��ك 
ومكانتها  �لثورة  �سمعة  على  �سغوط  من 
�الخالقية و�الن�ساينةن وقد بد� – موؤخرً� 
حديد  حممد  باال�ستاذ  �لثقة  هذه  �ن   –
حقيقيا  ك�سبا  ك���ان  �ذ  حملها  يف  ك��ان��ت 
�لعر�ق  و�سع  ال�ستقر�ر  و�لثو�ر  للثورة 
حيث  للثورة  �الوىل  �ملبا�سرة  �الي��ام  يف 
�ل�سلطتني  يف  ح��دي��د  حممد  �سلوك  ك��ان 
وزر�ء  ملجل�ص  و�لت�سريعية  �لتنفيذية 
�اليجابي  باحلياد  ومت�سكه   1958 متوز 
�ىل  بالن�سبة  �لوطنية  �مل�سالح  وحتقيق 
�لذين  �ملتناق�سني  �ملع�سكرين  متطلبات 
�ملع�سكر   – �آن���ذ�ك  �لعامل  يقت�سمان  كانا 
�ل��ر�أ���س��م��ايل و�مل��ع�����س��ك��ر �ال���س��ر�ك��ي – 

من  �ملو�طنني  طبقات  ملختلف  وبالن�سبة 
كبار  وجتار  ور�أ�سماليني  وفالحني  مالك 
�ال�ستاذ  ولتم�سك  �جتماعية  وتنظيمات 
حم��م��د ح��دي��د ب��احل��ك��م �ل��ق��ان��وين مت�سكا 
ثابتاُ ال�سيما يف �سيا�سته �الجتماعية �لتي 
كانت متر يف حتقيق �الجتاه �ال�سر�كي 
�سريبة  ط���ري���ق  ع���ن  �ل�����روة  وت���وزي���ع 
�ل�����س��رك��ات و�ل��دخ��ل و�جل���م���ارك وزي���ادة 
�مل�����و�رد �ل��ن��ف��ط��ي��ة ول��ي�����ص ب���االج���ر�ء�ت 
�النتاج  حركة  تعيق  قد  �لتي  �العت�سافية 

وال توؤدي �ىل �لغر�ص �ملن�سود. 
حديد  حممد  �ال�ستاذ  �سمعة  كانت  ولقد 
ك��اق��ت�����س��ادي و���س��ي��ا���س��ي ورج����ل دول����ة، 
وكربِّ عمل – �إذ �ن�سا و�د�ر ب�سكل ناجح 
– كما  �لنباتية  �لزيوت  ��ستخر�ج  �سركة 
�ل�سناعة  ف��روع  م��ن  كثري  يف  �ساهم  �ن��ه 
بالتفتح  بو�كريها  ب��د�أت  �لتي  �لوطنية 
بعد تعديل  �لعر�قي  �القت�ساد  بعد تو�سع 
�تفاقيات �لنفط وزيادة �لو�رد�ت بعد عام 
وثابتا  حقيقيا  �سند�  �عطت  – قد   1952
ل��دى �و���س��اط رج��ال �الع��م��ال و�القت�ساد 

يف د�خل �لعر�ق وخارجه يف �و�ئل �لعهد 
كانت  حيث   1958 �سنة  متوز   14 بثورة 
�لثقة �سرورية لنجاح �لثورة �نيا وجناح 
�سيما  ال  �لطويل،  �مل��دى  على  �سيا�ساتها 
و�ن �ال�ستاذ حممد قد عمل �لكثري وعك�ص 
�سبيل  يف  و�ملعنوية  �ملادية  �لت�سحيات 
بها  يوؤمن  كان  �لتي  �ل�سيا�سة  هذه  ��سناد 
بتوجهاتهم  �الحر�ر  و�ل�سباط  �ملو�طنني 

�ملحلية وعبد �لكرمي قا�سم �ي�سا. 
هذ�  موقعة  يف  حديد  حممد  �ال�ستاذ  كان 
منطقيا بالن�سبة لتكوين �لعر�ق �لتاريخي 
وعالقاته  وجمتمعه  �قت�ساده  وتركيب 
ما  و�ذ�  و�القليمية،  و�لقومية  �لدولية 
كان من �ل�سروري �ن ين�سب �ىل �ال�ستاذ 
�لكرمي  بعبد  �ودى  خ��ط��اأ  ح��دي��د  حم��م��د 
�ملاأ�ساوي  قا�سم وثورة متوز �ىل �مل�سري 
�ن ين�سب  ف��ان �خل��ط��اأ ال ميكن  �مل��ع��روف 
�سلوكه  يف  حديد  حممد  �ىل  جله  �و  كله 
�لتي  �الو�ساع  بع�ص  ت�سحيح  مبحاولة 
وهو  �ن��ق��اذه��ا  بغية  �ل��ث��ورة  بعد  ح��دث��ت 
م��ا ق��ام ب��ه �ال���س��ت��اذ حممد ح��دي��د وحزبه 

�ل��وز�رة. بل �ن �خلطاأ �منا  ورفقاوؤه يف 
ور�ء  �لرك�ص  �ىل  �الن�سر�ف  يف  يكمن 
على  حت��ف��زه��ا  متعجلة  ع�سكرية  ح��رك��ة 
موقفها ردود �لفعل و�لدعايات �لغوغائية، 
بعيد� عن در��سات مف�سلة للقوى �حلقيقية 
�لتي تفعل فعلها �ملوؤثر يف �عماق �ملجتمع 
تقوده  تغيري  على  �لت�سجيع  �و  �لعر�قي، 
على  متينًا  ت�سجيعيا  �لع�سكرية  �حلركة 
�نقالبية  ح��رك��ة  ظ����روف  ب���ه  ت�����س��م��ح  م���ا 
�ل�سف  خ���ارج   – �ت��ف��اق��ات  م��ن  ع�سكرية 
من  بعد  فيما  ذلك  ثبت  كما  – ومعلومات 
�الحر�ر  �ل�سباط  حركة  بني  �لتالقي  عدم 
وقائدها وبني م�سوؤويل �حلركة �لوطنية 
و�لدر��سات  �الر�ء  وت��ب��ادل  كامال  تالقيا 
و�ل�سيا�سة  �الجتماع  علم  �ىل  �مل�ستندة 
م�سوؤولية  كان  و�القت�ساد، مما  و�لتاريخ 
– ال�سيما و�ن  �لوطنية �حلزبية  �حلركة 
�حلديث  ع�سره  يف  ز�خ��ر  �لعر�ق  تاريخ 
– كانت  ع�����س��ك��ري��ة  ح���رك���ات  ي���ت���ج���ارب 
نتائجها وعو�قبها �سلبية بخالف �هد�فها 
 – بها وقادتها  �لقائمني  �الوىل ومدعيات 
�لوطني  فقد كان على جبهة �الحتاد  لذلك 
عدم �ملغامرة بفتح �ل�سوء �الخ�سر لتاأييد 
حدث  كما   - بيا�ص   على  �جلي�ص  حركة 
ال   – يعزي  �ن  ميكن  خطاأ  هو  وهذ�   –
�حلركة  �ىل  ب��ل  وح��ده  حديد  حممد  �ىل 
باال�سافة  جميعها،  �لوطنية  �ل�سيا�سية 
�لدميقر�طي  �ل��وط��ن��ي  �حل����زب  �ن  �ىل 
يتحملون  حم��م��د  و�ال����س���ت���اذ  وق���ي���ادت���ه 
– وق���د ت��ب��ني �نهم  م�����س��وؤول��ي��ة ����س��اف��ي��ة 
و�خلط  �ل�سيوعي  �خل��ط  ع��ن  يختلفون 
�ال�سا�سي  �لتغيري  خطا  روح��ا  �لنا�سري 
– يف �ملنطقة �نذ�ك. ومن �ل�سعوبة على 
فكريا  �لفقرية  �لعر�قية  �ل��ث��ورة  �حلركة 
و�يديولوجيا – تبني خط ثالث كان على 
وتعمل  تتبنى  �ن  �لوطني  �حل��زب  قيادة 

على خط ��سالحي – غري ثوري �و دموي 
 ، عو�قبه  يتحملو�  �ن  ميكن  ع�سكري  �و 
ورمبا كان هو خط ��سالح �لنظام �مللكي 
بال�سغط �ل�سيا�سي �ل�سلمي عليه بدال من 
�جلي�ص  حركة  ودخ���ول  �لتاأييد  مغامرة 
جمهولة  �الح����و�ل  �ح�سن  يف  ه��ي  �ل��ت��ي 
ت��دخ��ل عو�قبها  – ع��ن��ده��م وق���د  �مل�����س��ري 
و�سوح  وعدم  �لتجهيل  متاهة  يف  �لبالد 
�مل�سري وقد �سبق لهم يف زمن بكر �سدقي 
�ب�����س��ط وب��ق��و ةثم  ب��ظ��روف  �ن دخ��ل��و� 
ف�سل  �ىل  �ل�سلطة  يف  م�ساركتهم  �نتهت 
�لتاريخية  �لظاهرة  �ن  �ي�سا  تام، خا�سة 
مبجتمع  �ل��ف��وري  �الن��ت��ق��ال  يف  �ملتمثلة 
و�جتماعيا  ج��غ��ر�ف��ي��ا  �ل��رك��ي��ب  م��ع��ق��د 
من  به  و�ل��دخ��ول  و�قت�ساديا  و�سيا�سيا 
– فيما  �ل��ع�����س��ائ��ري��ة و�ل��ق��ب��ل��ي��ة  جم��ت��م��ع 
�سناعي  جم��ت��م��ع  �ىل  �الق����ط����اع  ق���ب���ل 
وقومي  دويل  و���س��ع  ظ��ل  يف  ����س��ر�ك��ي 
�ال�ستثمارية  �مل�سالح  تتقا�سمه  ووطني 
و�اليديولوجية – لي�ص باالمر �ملمكن �1� 
�يديولوجية  �لدولة  �يديولوجية  تكن  مل 
بالتحكم  موؤمنة  دميقر�طية  غري  �سمولية 
و�ل�سيطرة �لدكتاتورية �سو�ء دكتاتورية 
�لروليتاريا �و �حلزب وملا مل تكن �لدولة 
�مل�����س��ت��ه��دف��ة م���ن ق��ب��ل ت��وج��ه��ات �حل���زب 
لر�لية  طبيعة  ذ�ت  �لدميقر�طي  �لوطني 
حزبية تعددية، فان �ي تغيري ثوري �منا 
تطرفا  و�الكر  �ملتطرفة  �ل�سعار�ت  مينح 
– �ملكان �الو�سع و�القوى و�الكر قبوال 
و�ملتطلعة  �ملحرومة  �جلماهري  ل��دن  من 
�ل�سعار  ف��ان  �مل��ق��د���ص، وب��ذل��ك  �ىل �حل��ق 
�ل�سلطة  موقع  يحدد  �ل��ذي  هو  �ملتطرف 
ون��وع��ه��ا مم��ا ت��ع��ود ع��و�ق��ب��ه على �ل���ر�أي 
�لعام و�جلي�ص و�الحز�ب معا وتقود �ما 
�ىل حرب �هلية �و دكتاتورية من نوع ما 

يف �الخري. 
وملا كانت �لظروف ال ت�سمح مقدما ببحث 
مبد�أ ��سا�سي للحزب �لوطني �لدميقر�طي 
��سر�كي  دمي��ق��ر�ط��ي  حكم  �ق��ام��ة  وه��و 
�ل�سباط  ح��رك��ة  م���ع   – �ل���ت���درج  ف��اب��ى 
�الح��ر�ر، �و مع �الح��ز�ب �الخ��رى، وذلك 
لبلورة هذ� �ملفهوم وفر�سه كايديولوجية 

�ل�سباط  وحركة  �لوطني  �الحت��اد  جلبهة 
ك��ان��و� يدعون  �ن �جل��م��ي��ع  ب��ل  �الح����ر�ر 
�لقائم  �مل��ل��ك��ي  �ل��ن��ظ��ام  و�ز�ل�����ة  للتغيري 
�لتغيري  فان  �لطوفان،  ذلك  بعد  وليحدث 
�لذي حدث �سبيحة 14 متوز 1958 على 
�ل�سيا�سي  �ل�سارع  جعل  قد  �ل�ساكلة  هذه 
ب�سعار�ت  يعج  �ل��ث��ورة  عقب  �ل��ع��ر�ق  يف 
�لقوى  �ي��دي��ول��وج��ي��ات  بتباين  متباينة 
�ل�ساحة وكان  �ملتناف�سة و�ملتو�جدة على 
لل�سعار �ملتطرف �لقدح �العلى يف �لتاأييد 
�ل�سعبي �جلماهريي – حتى �ن كثري� من 
حممد  لال�ستاذ  �مل��وؤي��دة  �ملعتدلة  �ل��ق��وى 
مارك�سية  مقوالت  �ىل  تلجاأ  كانت  حديد 
��سناد�  �مل��ارك�����س��ي��ني  �مل��ن��ظ��ري��ن  و�ر�ء 
لتوجهاتهم �لتي كانت تعار�ص �ل�سعار�ت 

�ل�سيوعية �الكر تطرفًا. 
�لوطني  �م��ام قوى �حل��زب  كان  فقد  لذلك 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي و�ال����س���ت���اذ حم��م��د حديد 
قبل   – ميثلها  ك��ان  �لتي  �لو�سط  وق��وى 
�لثورة  قوى  مع  �التفاق  – خيار  �لثورة 
م��دن��ي��ة وع�����س��ك��ري��ة ع��ل��ى م��ف��ه��وم حمدد 
و�سولهم  �ىل  ي����وؤدي  �ل��ت��غ��ي��ري  لعملية 
خططهم  تبديل  حماولة  �و  �هد�فهم  �ىل 
نف�سه  �لنظام  د�خل  من  �لتغيري  و�ح��د�ث 
وهو  د�ستورية،  ��سالحات  بتنبي  وذل��ك 
�لوطني  �حلزب  يحاول  مل  �لذي  �لطريق 

�لدميقر�طي ولوجه وتطويره. 
�سببًا  يكون  وث��وري  عنيف  تغيري  �ي  �ن 
لعنف وتطرف �كر، وقد �دى مقتل �مللك 
�ملالكة و�سجل �جلثث  و�لو�سي و�لعائلة 
�لعنف  ن����و�زع  ع��ن  �ل��غ��ط��اء  ك�����س��ف  �ىل 
يف  �ملكبوثة  �ل�سادقة(  وغ��ري  )�ل�سادقة 
قيادة  على  ك��ان  بحيث  �لعر�قي  �ملجتمع 
�لتنازع  ج��و  يف   – و�ل���ث���ورة  �ل�����س��ل��ط��ة 
و�النق�سام �ن ند�هن ونتملق هذه �لنو�زع 
م�سركة  قو��سم  معها  جتد  و�ن  �ملتطرفة 
و��ستقر�ر  �ل�سلطة  م�سرية  على  ت��وؤث��ر 
 – �ل�سلطة  �تهمت  و�إال  �ل��ب��الد  يف  �الأم���ر 
على وطنيتها وثوريتها – مبعاالة �لقوى 
�مل�سادة و�لرجعية من قبل قادة �ملتطرفني 
ت�سفية  �جت���اه  يف  بال�سلطة  �لطامعني 
�لقوى �ملعتدلة و�لق�ساء عليها. وقد حدث 

هذ� يف كل �لثور�ت �لكبرية �ملعروفة يف 
ثم  �لفرن�سية  �ل��ث��ورة  �حل��دي��ث،  �لع�سر 
�ل�سوفييتية، كما حدث مثله يف �سنتي 58 
�لعر�ق حيث حددت  و 1959 عقب ثورة 
�لعنيف  وتطبيقها  �ملتطرفة  �ل�سعار�ت 
�ملطلوبة  �ل�سلطة  ول��ون  نالثورة  لو   –
جماهرييا يف �ل�سارع �ما �لتعقل وحماولة 
در��سة �لعو�مل �لد�خلية و�خلارجية الأي 
�ل�سائب،  �ل��ق��ر�ر  �ىل  يو�سل  مب��ا  ح��دث 
و�لثورة  و�ل��ت��اآم��ر  بالرجعية  يتهم  فكان 

�مل�سادة وغري ذلك من �التهامات. 
جانب  �ىل  حديد  حممد  �ال�ستاذ  بقاء  �ن 
��ستقالة  بعد  قا�سم  �لكرمي  عبد  �ملرحوم 
�لوطني  �الحت���اد  جبهة  وزر�ء  وخ���روج 
يف �سباط 1959 كان ملعاجلة هذ� �لو�سع 

ب�سكل �سلبي من �طر�ف �جلبهة �لوطنية، 
ما عد� �ال�ستاذ حممد حديد وزميله �ال�ستاذ 
هديب �حلاج حمود �للذين عاجلا �لو�سع 
جانب  �ىل  ب��ال��وق��وف  �يجابية  معاجلة 
تقدير�  قا�سم  قدره  قا�سم مما  �لكرمي  عبد 
كبري� فا�سبح �ال�ستاذ �بو هيثم �مل�ست�سار 
�لكرمي  عبد  ل�سيا�سة  �ال�سا�سي  �ل�سيا�سي 
�ملتبعة منذ �و�خر 1958 و�مل�سممة على 
كتغيري  �ل�سيوعية  �م��ام  �لوقوف  ��سا�ص 
عنيف للمجتمع وكذلك على ��سا�ص كل ما 
�ل�سيا�سات  جامع  يف  �ملوقف  بهذ�  يت�سل 
�لتغيري�ت  ح��رك��ة  يف  وح��ت��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
كانت  �لتي  �ملوظفني  وتعيينات  �الد�ري��ة 
متفقة مع هذ� �لتوجه �ي�سا، على �ن ذلك 
�لثورة  من  �لثانية  �ل�سنة  يف   – �دى  قد 
وما بعدها �ىل �زدو�جية عملت على جذب 
�ل�سلطة  ��سعفت  جانبية  �سلبية  عو�قب 
�ىل  بالتال  و�دت  م�سد�قيتها  من  وقللت 
�الخرى  �ل�سيا�سية  �جلهات  جعل  موقف 
عبد  �مل��رح��وم  �ل�سلبية  �آث���اره  ع��ن  ت�سال 

�لكرمي و�ال�ستاذ حممد حديد فقط. 
�لكرمي  عبد  �مل��رح��وم  ق����ر�ر�ت  غ��ال��ب  �ن 
و�لتنفيذ  �ل��ت�����س��ري��ع  م�����س��ائ��ل  يف  ق��ا���س��م 
تعيني  �و  �ملوؤ�س�سات  ب��اق��ام��ة  و�الد�رة 
�لقا�سم  متثل  ك��ان��ت  مديريها  و�خ��ت��ي��ار 
والجتاهاتها  متعددة  خلطوط  �مل�سرك 
�ملتنافية، وكان خط �ال�ستاذ حممد حديد 
كان  تقدير  �ق��ل  على  �و  ملحوظا،  فيها 
ر�أيه  �ب��د�ء  وع��دم  حممد  �ال�ستاذ  �سكوت 
�لكرمي  عبد  قر�ر  �سدور  عو�مل  من  فيها 
حول  بينهما  �خلالفات  كانت  و�ن  �ي�سا 
ن�ساأت  قد  وغريها  �لد�خلية  �ل�سيا�سات 
بع�ص  يف  و�خ������ذت  �خ�����ري�  وت��ف��اق��م��ت 
�الحيان طابع �ملناكفة �ل�سخ�سية كتاأخري 
منح �ال�ستاذ حممد حديد جو�ز �سفر �ىل 
يبديها  ك��ان  �لتي  و�مل��الح��ظ��ات  �وروب����ا، 
�ل�سيا�سات  ح��ول  ح��دي��د  حممد  �ال���س��ت��اذ 

�حلكومية كانت �سلبية بو�سوح. 
عن كتاب عبد الكريم قاسم 
وعراقيون اخرون 
تأليف الوزير الراحل عبد اللطيف 
الشواف

ان بقاء االستاذ محمد حديد 
الى جانب المرحوم عبد الكريم 

قاسم بعد استقالة وخروج وزراء 
جبهة االتحاد الوطني في شباط 
1959 كان لمعالجة هذا الوضع 
بشكل سلبي من اطراف الجبهة 
الوطنية، ما عدا االستاذ محمد 

حديد وزميله االستاذ هديب الحاج 
حمود اللذين عالجا الوضع معالجة 

ايجابية بالوقوف الى جانب عبد 
الكريم قاسم مما قدره قاسم 

تقديرا كبيرا فاصبح االستاذ ابو 
هيثم المستشار السياسي االساسي 
لسياسة عبد الكريم المتبعة منذ 

اواخر 1958

ان بقاء االستاذ محمد حديد الى جانب المرحوم عبد الكريم قاسم بعد 
استقالة وخروج وزراء جبهة االتحاد الوطني في شباط 1959 كان لمعالجة 
هذا الوضع بشكل سلبي من اطراف الجبهة الوطنية، ما عدا االستاذ محمد 

حديد وزميله االستاذ هديب الحاج حمود اللذين عالجا الوضع معالجة 
ايجابية بالوقوف الى جانب عبد الكريم قاسم مما قدره قاسم تقديرا كبيرا 
فاصبح االستاذ ابو هيثم المستشار السياسي االساسي لسياسة عبد الكريم 

المتبعة منذ اواخر 1958

محمد حديد .. ذكريات وانطباعات
عبد اللطيف الشواف

من اليمني اىل الي�صار: عبد الله ا�صماعيل ـ عبد اللطيف ال�صواف ـ حممد حديد ـ طلعت ال�صيباين ـ عبد الكرمي قا�صم مع الوفد االنكليزي



هالل ناجي 
في الذاكرة

- ولد في الموصل 261907 تشرين االول 
- اكمل دراسته الثانوية في الموصل 

اكمل دراسته الجامعية في بيروت )الجامعة االميركية(1924 
دخل مدرسة لندن للعلوم االقتصادية 1928
تخرج فيها وكان اول عراقي تخرج في هذه الكلية 1931 
عاد الى بغداد وعين مفتشا ماليا فوكيال لمدير التجارة واالقتصاد 1932 

في وزارة المال 
عين وكيال لمدير الواردات العام 1936 تشرين الثاني 

انتخب نائبا عن لواء الموصل في المجلس النيابي واختير رئيسا 1937
للجنة االقتصادية في المجلس. 

انصرف الى االعمال االقتصادية واصبح مديرا مفوضا لشركة 1940 
الزيوت النباتية.

اشترك مع كامل الجادرجي في تأسيس الحزب الوطني 1940
الديمقراطي وانتخب نائبا لرئيسه واسهم في تحرير جريدة 
)األهالي( ثم )ثوت االهالي( بمقاالت اقتصادية واجتماعية 

وسياسية. 
نشر مقالة مهمة في مجلة )نيو ستيتسمان( البريطانية بعنوان 1946 26 آب 

»الوضع في العراق« كان لها صدى كبير في األوساط 
البريطانية. 

عين وزيرا للمال ممثال للحزب الوطني الديمقراطي في حكومة 1946 21 تشرين الثاني
نوري السعيد التاسعة وعهدت اليه ايضا وكالة وزارة التموين. 

استقال من الحكومة بعد شهر واحد احتجاجا على تدخل 1946كانون األول
الحكومة في االنتخابات.

نشر رسالة بعنوان »مشكلة االرصدة االسترلينية« 1947 
انتخب نائبا عن لواء الموصل 1948 

انتخب نائبا لرئيس مجلس ادارة المصرف الوطني العراقي1948 تموز 
نشر بحثا بعنوان »كيف يجب ان تعدل امتيازات النفط«1949 
استقال من النيابة 1950 
نشر بحثا بعنوان »التطور في حقوق نقابات العمال«1951
انتخب نائبا عن لواء الموصل )للمرة الثالثة(.1954 
نشر بحثا بعنوان »صناعة الزيوت النباتية في العراق«1955

عين وزير للمال ووكيال لوزير االعمار ووكيال لوزير الصناعة1958 14 تموز 
صدر القانون رقم )80( لسنة 1960 الذي كان محمد حديد 1960

مهندسه وهو القانون الذي استعاد حقوق العراق في االراضي 
غير المستثمرة.

استقال من وزارة المال 1960 3 ايار 
انفصل عن الحزب الوطني الديمقراطي 1960
اسس حزبا جديدًا باسم »الحزب الوطني التقدمي« وانتخب 1961

رئيسا له. 
اعتقل لفترة وجيزة بعد سقوط نظام عبد الكريم قاسم 1963 

توفي في لندن عن 92 عاما بعد ان قضى سنواته االخيرة في 31999 آب 
احدى دور النقاهة. 

محمد حديد سيرة  حافلة 
باالنجازات الوطنية


