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مل يك ��ن هدي ��ب احل ��اج حم ��ود بع ��د ان ا�صبح من
اع�ل�ام احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي مبناى عن
عي ��ون االم ��ن الذي ��ن كان ��وا ير�ص ��دون حركات ��ه
ون�شاطات ��ه ال�سيا�سية  ،فكتبوا عنه  ":ان املحامي
هدي ��ب م ��ن ر�ؤ�ساء ع�ش�ي�رة احلمي ��دات  ،ويجمع
اقط ��اب املعار�ض ��ة يف دار �ضيافت ��ه  ،وم ��ا زال
يف رقاب ��ة م�ش ��ددة "  ،وفع�ل�ا فق ��د انتخ ��ب ع�ضوا
يف اللجن ��ة املركزي ��ة للح ��زب  ،وكان يدع ��و اىل
ت�شكي ��ل جبه ��ة وطنية من اح ��زاب املعار�ضة ت�ضم
الي�ساري�ي�ن والقوميني  ،والتي حتققت عام 1957
 ،م ��ن اجل االطاحة بالنظام امللك ��ي  ،واقامة نظام
وطن ��ي �شعب ��ي دميقراط ��ي  ،وتنفي ��ذ ا�صالح ��ات
�سيا�سي ��ة واجتماعية واقت�صادي ��ة  ،ويف مقدمتها
ان�ص ��اف الفالحني  ، ،ومنحه ��م حقوقهم الطبيعية
يف امت�ل�اك االر� ��ض وزرعه ��ا  ،واحل�ص ��ول عل ��ى

انتاجه ��ا  ،م ��ن خالل قان ��ون اال�ص�ل�اح الزراعي ,
وق ��د تعر�ض لالعتقال اك�ث�ر من مرة من قبل قوات
ال�شرط ��ة واالم ��ن  ،ولك ��ن احل ��اج راي ��ح العطي ��ة
م ��ن �شيوخ احلمي ��دات كان يتو�س ��ط الخراجه من
ال�سج ��ن بفعل عالقاته م ��ع امل�س�ؤول�ي�ن العراقيني
ان ��ذاك  .ولعل م ��ن اهم م�آثره وه ��و مالك لالر�ض
منحه الفالح�ي�ن العاملني يف ار�ضه ن�صف االنتاج
 ،ب ��دال من ثل ��ث االنتاج ال ��ذي كان معم ��وال به يف
ذلك الوق ��ت  ،وبذلك فقد اكت�سب �شعبية كبرية بني
الفالح�ي�ن يف منطقة الفرات االو�س ��ط  ،واندلعت
مظاه ��رات فالحي ��ة حتيي ��ه  ،وتطالب ب ��ان تكون
ح�ص ��ة الفالح�ي�ن م ��ن الغل ��ة ن�ص ��ف املح�ص ��ول ،
وفعال اقر جمل� ��س االمة طلبهم  ،مبنا�صفة االنتاج
 .وتق ��ول بع� ��ض امل�صادر انه رغ ��م كونه ابن مالك
فق ��د �شارك يف ثورة الفالحني �ضد االقطاعيني عام
 ،1954مم ��ا جعل ��ه قريبا م ��ن ال�شيوعية يف نظر
الربيطانيني .
ور�شحه احلزب الوطني الدميقراطي يف انتخابات
جمل�س النواب ع ��ام  1954با�سم اجلبهة الوطنية
 ،لك ��ن ال�سلط ��ات اعتقلت ��ه  ،وحال ��ت دون جناحه
 .كم ��ا ر�شح ��ه احلزب لوزارة الزراع ��ة  ،من اجل

تفيذ اال�صالح الزراعي يف العراق  ، ،او باالحرى
ر�شح ��ه ال�سيد كامل اجلادرجي رئي�س احلزب يف
املباحث ��ات الت ��ي جرت بين ��ه وبني الزعي ��م الركن
عب ��د الكرمي قا�س ��م بوا�سط ��ة ال�سيد ر�شي ��د مطلك
 ،وح�ي�ن و�ص ��ل ال�سي ��د هدي ��ب احلاج حم ��ود اىل
بغ ��داد قبل ايام من 14مت ��وز وقابل اجلادرجي مل
يخربه برت�شيحه للوزارة  ،وامنا طلب منه البقاء
يف بغ ��داد لع ��دة ايام  ،وعدم الع ��ودة اىل ال�شامية
 ،وح�ي�ن اعلنت البيان ��ات االوىل وت�ضمنت ا�سمه
 ،ادرك �سب ��ب ن�صيح ��ة اجلادرج ��ي ل ��ه بالبقاء يف
بغ ��داد ع ��دة اي ��ام  ،وعلى اي ��ة ح ��ال كان اختياره
اختيارا موفقا  ،فقد كان الرجل متحم�سا لال�صالح
الزراعي  ،وقد �صرح بعد بعد ا�سبوعني من حتمله
م�س�ؤولية الزراعة واال�صالح الزراعي يف العراق
م ��ا ي�ؤي ��د اميان ��ه ب�ض ��رورة ان�ص ��اف الفالح�ي�ن ،
وانقاذهم من ربقة االقطاع فقال  " :لقد �شعرت بان
الف�ل�اح مظل ��وم  ،وان العهد ال�سابق ق ��د جار عليه
 ،وان ر�ؤ�س ��اء الع�شائ ��ر ال هم له ��م اال م�صاحلهم ،
ذل ��ك تع�س ��ف  ،والتع�س ��ف ل ��ن ي ��دوم  ..ومب ��ا ان
الفالح�ي�ن ميثل ��ون اكرثي ��ة ه ��ذا ال�شعب ل ��ذا فان
حكومتن ��ا الثورية ال بد ان تكون يف خدمة الفالح

من رجال ثورة  14تموز  ..1958عندما اصبح
هديب الحاج حمود وزيرا للزراعة
د .زينة الميالي

قبل قيام ثورة  14متوز 1958م
كان هديب الحاج حمود الزال
يسكن يف قضاء الشامية ملامرسة
عمل والده املرحوم الحاج حمود
كرئيس عشرية وكمالك لالرايض.
ويف الثاين عرش من متوز عام
1958م وصلت مكاملة تلفونية
من بغداد اىل قضاء الشامية
حيث تم االتصال بتاجر معروف
يف القضاء ويعرف بـ (جليل
العزاوي( وكان ميلك هاتفا يف
منزله حيث كانت املكاملة تخص
هديب الحاج حمود وتبلغه بـ
(ان سعر الطعام زين خيل يبيع)
مبعنى ان سعر الطعام جيد
فليبارش بالبيع.

كان هديب احلاج حمود انذاك يف قرية اللي�شان
وعن ��د ابالغ ��ه اخلرب ذه ��ب مبا�ش ��رة اىل بغداد
عن طريق الديواني ��ة وب�سبب طرق املوا�صالت
ال�صعب ��ة انذاك فقد و�ص ��ل اىل بغداد عند الفجر
حي ��ث ن ��زل يف الفندق ال ��ذي اعتاد الن ��زول فيه
الواق ��ع عل ��ى نهر دجل ��ة بالقرب م ��ن ج�سر امللك
في�صل الثاين ويعرف با�سم فندق (جبهة النهر)
ويف �صب ��اح الثالث ع�شر م ��ن متوز ذهب هديب
احلاج حم ��ود ملقابلة كام ��ل اجلادرجي يف بيته
الواقع يف �شارع طه بالقرب من االعظمية وعند
مقابلت ��ه ل ��ه طلب الي ��ه اجلادرجي ع ��دم مغادرة
بغ ��داد وافهم ��ه بحدوث امر مهم ي ��وم  14متوز
كم ��ا افهمه بحدوث ثورة وب�ساع ��ة ال�صفر التي
مل يع ��رف به ��ا غري عدد حم ��دود م ��ن امل�شاركني
بالثورة.
كم ��ا اك ��د له بان ��ه مت اختي ��اره مع حمم ��د حديد
ال�شغ ��ال منا�صب وزارية يف ال ��وزارة اجلديدة
فاجابه هديب احلاج حمود :ملاذا اليكون ح�سني
جمي ��ل فهو اقدم مني يف احل ��زب وهو �سكرتري
احلزب الوطني الدميقراطي.
عند ذلك اجابه اجلادرجي �سابحث يف املو�ضوع
حيث ات�صل كام ��ل اجلادرجي بع�سكري متقاعد
كان ميل ��ك كازين ��و تع ��رف ب� �ـ (�شري ��ف وحداد)
ورمب ��ا يك ��ون ا�سمه �شري ��ف حيث نق ��ل له كالم
هدي ��ب احل ��اج حم ��ود وبح ��ث املو�ض ��وع م ��ع
ال�ضب ��اط االح ��رار فاخ�ب�ر ان اختي ��اره كان من
قب ��ل ال�ضب ��اط االح ��رار لي�س لكون ��ه ع�ضوا يف
احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي ب ��ل العتبارات
تتعل ��ق به وفق ��ا للمعلومات الت ��ي رواها هديب
احلاج حمود .ويف �صباح الثورة اذيعت ا�سماء
الوزراء ومن بينه ��م هديب احلاج حمود وزيرا
للزراع ��ة وقد ذكر عدد م ��ن الباحثني وامل�ؤرخني
ان اختيارهدي ��ب احل ��اج حم ��ود له ��ذا املن�صب

ج ��اء لكونه يف املا�ضي اح ��د تالمذة عبد الكرمي
قا�سم حني كان معلما يف ال�شامية وهو ر�أي غري
�صحي ��ح فهدي ��ب بالرغم م ��ن كونه اح ��د تالمذة
عبد الك ��رمي قا�س ��م اال ان لديه م ��ن اخل�صائ�ص
وال�صفات التي جعلته م�ؤهال لتبو�أ هذا املن�صب
كونه ولد يف منطق ��ة زراعية وابن احد املالكني
الكبار املعروفني مبيولهم الليربالية جتاه الفالح
وهو املالك الوحيد الذي وقف اىل جانب الفالح
و�ساهم يف املظاهرات الفالحية عام  1954م كما
كان الوحي ��د الذي جعل ح�ص ��ة الفالح  %50من
احلا�ص ��ل خمالفا بذلك التقاليد الزراعية املحلية
من جهة ونظام دعاوى الع�شائر من جهة اخرى
مم ��ا لفت انظ ��ار ال�ضباط االح ��رار الذين كانوا
يخططون لالطاحة بالنظام هذا من ناحية ومن
ناحي ��ة اخرى نقل عن هديب احل ��اج حمود (ان
عب ��د الكرمي قا�س ��م كان معلما ناجح ��ا يف در�س
اللغ ��ة االنكليزية وكان منع ��زال عن زمالئه وعن
�س ��كان الق�ضاء فل ��م يقم اية عالق ��ات �صداقة مع
اي �شخ� ��ص يف ق�ض ��اء ال�شامية بالرغ ��م من ان
زم�ل�اءه املعلم�ي�ن كانوا ي�ت�رددون على جمال�س
ال�ضيافة يف الق�ضاء.
ومهما يكن فقد اجتم ��ع امل�ستوزرون من اقطاب
احلزب يف �صباح يوم  14متوز 1958م ومعهم
حممد مه ��دي كبة وفائ ��ق ال�سامرائ ��ي وح�سني
جمي ��ل يف دار كامل اجلادرج ��ي وكان قد ح�ضر
االجتماع اي�ضا ف�ؤاد الركابي وابراهيم كبة.
وق ��د ر�أى اجلادرج ��ي ان يت ��وىل الع�سكري ��ون
انف�سه ��م امل�س�ؤولي ��ة ب ��ادئ االم ��ر دون م�شاركة
املدني�ي�ن وذل ��ك لتق�صري مدة االنتق ��ال اىل ادنى
ح ��د ممكن على ان ت�ؤيد ال ��وزارة الع�سكرية من
قبل االحزاب الوطنية ومن ثم ين�سحب الع�سكر
لتح ��ل حمل ��ه حكوم ��ة ائتالفي ��ة ت�ض ��م جمي ��ع
االحزاب ال�سيا�سية اال ان االخرين خالفوا ر�أيه

فوافق على تر�شيح ع�ضوين من احلزب الوطني
الدميقراطي لال�ش�ت�راك يف وزارة الثورة وذلك
بع ��د نقا�ش حام يف اجتماع ل ��ه باع�ضاء احلزب
املقربني.
وم ��ن املالح ��ظ ان ��ه مل يعق ��د اجتم ��اع ملجل� ��س
ال ��وزراء يف الي ��وم االول للث ��ورة وال ملجل� ��س
ال�سي ��ادة ذل ��ك ان رئي� ��س ال ��وزراء ونائب ��ه كانا
م�شغول�ي�ن بتوطي ��د وتثبي ��ت اق ��دام الث ��ورة
ومتابع ��ة التط ��ورات الداخلي ��ة واخلارجي ��ة
ف�ض�ل�ا عن ان عددا من الوزراء واع�ضاء جمل�س
ال�سي ��ادة كانوا خ ��ارج بغداد او خ ��ارج العراق
ومل يتمكن ��وا م ��ن االلتح ��اق مبنا�صبه ��م اال يف
االيام التالية.
يذك ��ر هديب احلاج حم ��ود ما يل ��ي( :يف اليوم
االول للث ��ورة قبي ��ل ال�ساع ��ة العا�ش ��رة �صباحا
دخلت وزارة الدف ��اع وقد كنت اول وزير يدخل
ال ��وزارة ثم ج ��اء من بع ��دي عبد الك ��رمي قا�سم
وت�ل�اه ع ��ددا م ��ن ال ��وزراء اال ان الن�ص ��اب مل
يكتم ��ل وذلك لأن البع� ��ض من ال ��وزراء ترددوا
يف قب ��ول منا�صبهم الوزاري ��ة اال انه يف االيام
القادم ��ة اكتم ��ل الن�صاب وبد�أ جمل� ��س الوزراء
يعقد جل�ساته وبد�أت مبمار�سة مهامي الوزارية
وزي ��را للزراع ��ة) ذكر �صالح عب ��د الوهاب وهو
احد قيادي احل ��زب الوطني الدميقراطي قائال:
بالرغ ��م م ��ن ان هدي ��ب احل ��اج حم ��ود ق ��د تبو�أ
من�ص ��ب وزي ��ر الزراع ��ة اال ان ��ه بق ��ي مرتبط ��ا
باحلزب ويح�ضر اجتماعاته دون انقطاع.
�سع ��ى ممثل ��و االح ��زاب يف ال ��وزارة لو�ض ��ع
براجمه ��م ال�سيا�سي ��ة ومبادئه ��م املعلنة مو�ضع
التطبي ��ق وامل�ساهم ��ة يف حتقي ��ق العدي ��د م ��ن
املنج ��زات واملكا�س ��ب الوطني ��ة فقد اك ��د رئي�س
ال ��وزراء عبد الكرمي قا�س ��م ان �سيا�سة حكومته
اخلارجية تقوم على ا�سا�س ال�صداقة مع جميع
ال ��دول والتع ��اون معه ��ا وتو�سي ��ع العالق ��ات
التجاري ��ة واع ��ادة العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة مع
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي واالقط ��ار اال�شرتاكي ��ة
االخ ��رى ام ��ا ب�ش� ��أن التع ��اون م ��ع اجلمهورية
العربي ��ة املتحدة فق ��د مت ت�شكيل جلن ��ة وزارية
م�ؤلفة م ��ن حممد �صديق �شن�ش ��ل وحممد حديد
وابراهي ��م كب ��ة وهديب احل ��اج حم ��ود واحمد
حمم ��د يحيى لو�ض ��ع برامج لل�سيا�س ��ة العربية
وقد ا�ستطاع ��ت اللجنة ان حتقق بع�ض النجاح
يف حتقي ��ق املب ��ادئ اال�سا�سي ��ة لعالق ��ة العراق
با�شقائ ��ه العرب لكنه ��ا ف�شلت يف اق ��رار �صيغة
موح ��دة فيما يتعلق مب�س�ألة االحتاد بني العراق
واجلمهوري ��ة العربي ��ة املتح ��دة وذل ��ك بحك ��م
التباي ��ن يف االراء ال�سيا�سي ��ة ح ��ول املو�ضوع
على ال�صعيدين الر�سمي وال�شعبي.
وقب ��ل عر�ض الربنامج الذي اعلنه هديب احلاج
حم ��ود يف وزارة الزراعة الب ��د من ذكر معلومة
مل ي�سل ��ط ال�ض ��وء ال ��كايف عليه ��ا اال وه ��ي ان
راتب ��ه ال�شه ��ري كوزي ��ر كان  240دين ��ارا طبقا
للمعلومات الواردة يف هويته ال�شخ�صية حيث
ذكر هدي ��ب احلاج حمود ما يل ��ي( :خالل االيام
االوىل لث ��ورة  14مت ��وز طالب ��ت يف جمل� ��س
ال ��وزراء بالغاء كل من قانون دع ��اوى الع�شائر
وقان ��ون حقوق وواجبات الزراع وقانون الري
وال�سدادوو�ض ��ع قانون ا�صالحي زراعي يحقق
م�ست ��وى معي�شة منا�سبة للف�ل�اح باعطاءه %50
من احلا�صل كحق من حقوقه) .
عن :رسالة (هديب الحاج حمود ودوره
السياسي)...
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هديب الحاج حمود المتشبع

 ،ورعاي ��ة م�صاحل ��ه  ".واب ��دى الوزي ��ر ت�صوره
للواق ��ع الزراعي  ،وطموحاته امل�ستقبلية بالقول :
" ان الفا من املالكني ميلكون ثلثي م�ساحة االر�ض
الزراعي ��ة  ،وق ��د تزي ��د اقطاعيات بع� ��ض ال�شيوخ
على  4-3مليون دومن  ،وهناك عددغري قليل ممن
ميلك ��ون ن�صف ملي ��ون دومن  .ان معظ ��م ارا�ضي
العراق امريي ��ة  ،ونتيجة لتطبيق قانون الت�سوية
انتقل ��ت م�ساح ��ات وا�سعة م ��ن االرا�ضي االمريية
اىل ال�شي ��وخ واملتنفذي ��ن  ،وادى ذل ��ك اىل حرمان
الفالحني من االرا�ض ��ي  .ان احلقيقة التي ال تقبل
اجل ��دل هي ان ثالثة ارباع �سكان العراق ميتهنون
الزراع ��ة كحرف ��ة او كوا�سطة لك�س ��ب القوت  ،وال
ب ��د من ر�سم اخلط ��ط الكفيلة باال�ص�ل�اح ال�شامل ،
و�ستكون اخلطط الرئي�سي ��ة لال�صالح مبنية على
درا�سة االو�ضاع ال�سائدة درا�سة وافية ".
لق ��د ترا�س الوزي ��ر جلنة اال�ص�ل�اح الزراعي التي
الفها جمل� ��س ال ��وزراء لدرا�سة الو�ض ��ع الزراعي
يف الب�ل�اد  ،واع ��داد الئح ��ة قان ��ون اال�ص�ل�اح
الزراع ��ي الت ��ي كان م ��ن ب�ي�ن اع�ضائه ��ا الدكت ��ور
طلع ��ت ال�شيب ��اين  ،وال�سيد عبد ال ��رزاق الظاهر
 ،وم�سعود حممد  ،وقرين الدوغرجمي  ،وهم من
اع�ضاء احلزب الوطن ��ي الدميقراطي او ا�صدقائه
 ،ا�ضاف ��ة اىل فريد االحمراملح�س ��وب على احلزب
احل ��زب ال�شيوعي  ،وال ��ذي كان اقرب اىل جماعة
عبد الفتاح ابراهيم من احلزب ال�شيوعي .
ويف  30ايل ��ول  1958اذاع عب ��د الك ��رمي قا�س ��م
رئي� ��س ال ��وزراء قان ��ون اال�ص�ل�اح الزراع ��ي رقم
( )30ل�سن ��ة  ، 1958ال ��ذي اق ��ر حتدي ��د امللكي ��ة
الزراعي ��ة للمالكني  ،وتوزي ��ع االرا�ضي امل�شمولة
بالقان ��ون اىل الفالح�ي�ن الذي ��ن ال ميلك ��ون ار�ضا
زراعي ��ة  ،وال ��ذي يعت�ب�ر اه ��م ت�شري ��ع �صدر يف
تل ��ك املرحل ��ة  ،وعل ��ى اث ��ر �ص ��دور الق ��رار ادىل
الوزي ��ر بت�صريح �شديد اللهجة قال فيه  " :ان امام
�صاح ��ب االر�ض الق ��دمي  ،و�صاحب احل ��د االعلى
اجلدي ��د طريق�ي�ن علي ��ه ان ياخ ��ذ احدهم ��ا  :فام ��ا
التج ��اوب مع الث ��ورة  ،واال�ستجاب ��ة الهدافها يف
حتقي ��ق العدالة االجتماعية  ،ومكافحة اال�ستغالل
البغي� ��ض  ،وبذلك يك ��ون مواطن ��ا �صاحلا حترتم
الثورة حقوقه امل�شروعة  ،وت�سعى لتنمية انتاجه
 ،وتامني امل�ستقبل الك ��رمي له  ،واما اخلروج على
ه ��ذا الطريق امل�ستقيم  ،في�صيح خارجا على ارادة
ال�شع ��ب  ،م�ستحق ��ا لغ�ضب ��ه ونقمت ��ه  ،وم�ستهدفا
ال�ش ��د العقوب ��ات القانونية ال�صارم ��ة  ،وكلي امل
ب ��ان اح ��دا م ��ن املواطن�ي�ن �س ��وف ال يخت ��ار ه ��ذا
الطريق ال�شائك امليت " .
ورغ ��م امل�ش ��اكل الت ��ي اكتنف ��ت تطبي ��ق القانون ،
ووج ��ود ثغرات في ��ه  ،واتهام احل ��زب ال�شيوعي
للقان ��ون بان ��ه برنامج الربجوازي ��ة االوىل  ،فقد
مت توزي ��ع م ��ا يق ��ارب ملي ��ون ون�ص ��ف امللي ��ون
دومن م ��ن ا�صل اربعة مالي�ي�ن ون�صف املليون من
الدومن ��ات امل�ص ��ادرة م ��ن املالك�ي�ن واالقطاعي�ي�ن
 .وت ��وىل هدي ��ب احلاج حم ��ود وزارة اال�صالح
الزراع ��ي  ،ا�ضاف ��ة اىل وزارة الزراع ��ة  ،لك ��ن
اخلالف ��ات يف احلزب اجربت الوزي ��ر على تقدمي
اال�ستقال ��ة بناءاعلى طلب رئي� ��س احلزب  ،وحني
ح ��دث ان�شق ��اق يف احل ��زب  ،و�شكل حمم ��د حديد
حزب ��ا جديدا با�سم احل ��زب الوطني التقدمي � ،آثر
هدي ��ب احلاج البقاء مع جناح اجلادرجي وا�صبح
نائ ��ب الرئي�س يف انتخابات احل ��زب عام . 1960
وبع ��د ذلك �ضع ��ف احلزب  ،وتوقف ��ت جريدته عن
ال�صدور .
ان هدي ��ب احل ��اج حم ��ود كان عازف ��ا ع ��ن ال�سلطة
 ،وق ��د الت ��زم باالن�سح ��اب من ال ��وزارة بناءا على
طل ��ب احل ��زب  ،و�ش ��ارك يف كل ن�شاط ��ات احلزب
وانتخابات ��ه  ،وحتم ��ل �شظ ��ف العي� ��ش  ،وبق ��ي
امين ��ا على مبادئه  ،نزيها  ،مل ينزلق اىل املهاترات
ال�سيا�سي ��ة  ،ومل يتط ��رف  ،وح�ي�ن نح ��ى بع� ��ض
ال�سيا�سي�ي�ن منح ��ى بعيدا ع ��ن الواق ��ع ارتاى ان
ينزوي يف قريته  ،مالزما كتبه واوراقه  ،ويجتمع
بابناء ع�شريته واوالده واحفاده  ،يحنوا عليهم ،
ويزرع فيهم الطيب واالخالق وحب الوطن .
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هديب الحاج حمود

وانتفاضة فالحي الشامية عام 1954
وكان للتطورات ال�سيا�سية املت�سارعة يف العراق
وازدياد ن�ش ��اط االح ��زاب دور ًا هام ًا يف منو هذا
ال�ش ��عور بالظل ��م ب�ي�ن الفالح�ي�ن .ولك ��ن املحرك
االك�ب�ر مل�شاع ��ر الغ�ضب لدى فالح ��ي املنطقة هو
مقارنته ��م ب�ي�ن تعام ��ل هدي ��ب احلاج حم ��ود مع
فالحيه وب�ي�ن تعامل بقية مالكيه ��م ،وكما ا�شرنا
�سابق� � ًا ،كانت ق�سمة هدي ��ب للحا�صالت الزراعية
منا�صف ��ة م ��ع فالحي ��ه ،ا�ضاف ��ة اىل املعامل ��ة
االن�ساني ��ة وامل�ساعدات الكثرية التي كان يقدمها
لفالحيه.
لقد لعب هديب احلاج حمود ،عندما كان م�س�ؤو ًال
عن احلزب الوطني الدميقراطي يف منطقة الفرات
االو�س ��ط ،دوره الفعال ،م ��ع القوى الدميقراطية
االخرى (الط�ل�اب والعمال واملثقفني واملحامني)
يف ا�سن ��اده وت�أيي ��ده النتفا�ض ��ة الفالح�ي�ن ع ��ام
 ،1954وزحفه ��م من القرى املجاورة نحو مدينة
ال�شامي ��ة ،مطالبني بــ (ق�سم ��ة احلا�صل الزراعي
منا�صف ��ة) بني املالك والفالح ب ��دل الثلث ،وجعل
امل�صاري ��ف الزراعية منا�صفة اي�ض� � ًا .وبعد هذه
املظاه ��رات اجلماهريي ��ة الوا�سعة يف ت�أييد هذه
املطالي ��ب امل�شروع ��ة والعادل ��ة للفالح�ي�ن� .شنت
ال�سلط ��ات املحلية حمل ��ة وا�سعة لي�ل� ًا ،وداهمت

البيوت واعتقلت الع�شرات من الفالحني والطلبة
والعمال والفالحني.
اندلع ��ت املظاه ��رات الفالحية ي ��وم ال�ساد�س من
�شهر �شباط عام  1954يف ال�شامية ،بد�أها فالحو
املناطق االخ ��رى وم�ساندة اه ��ايل املدينة .االمر
الذي اعتربته احلكومة واملالكني عم ًال حتري�ضي ًا
من هديب احل ��اج حمود ومن احل ��زب ال�شيوعي
العراقي وبقية االحزاب ال�سيا�سية .اذ تعترب هذه
االنتفا�ضة امتداد ًا لالنتفا�ضة الوطنية عام 1952
التي هزت النظام ال�سيا�سي يف ذلك الوقت ،وهي
مقدم ��ة ملهم ��ة لالحداث الكب�ي�رة الت ��ي تلتها يف
انتفا�ض ��ة  ،1956وه ��ي م�ؤ�شر كب�ي�ر على تطور
الن�ضال ال�شعبي الذي تتوج بانت�صار ثورة متوز
عام .1958
حاول ��ت �سلط ��ات احلكوم ��ة االمني ��ة قم ��ع تل ��ك
املظاه ��رات ،اال انه ��ا مل ت�ستطع ذل ��ك ولعدة ايام.
ومقابل ذل ��ك قامت بتوقيف هدي ��ب احلاج حمود
وع ��دد اخ ��ر م ��ن املحام�ي�ن واملعلم�ي�ن والطالب.
اال انه ��ا مل ت�ستط ��ع توقي ��ف الفالح�ي�ن الن�شطاء
ب�سب ��ب تعاط ��ف االه ��ايل معه ��م وحمايته ��م ع ��ن
طري ��ق ا�ستظافتهم امل�ستمرة م ��ن دار اىل اخرى.
وكان لهديب موقفه امل�شرف يف حماية الفالحني،

وباالخ� ��ص النا�شط�ي�ن منه ��م م ��ن امث ��ال ا�س ��ود
فرح ��ان ورحي ��م ال حميدي ،من فالح ��ي منطقته
واخرين ،ورف�ض ت�سليمهم اىل ال�شرطة.
اوق ��ف مع هديب احل ��اج حمود كل م ��ن املحامني
ح�س ��ن احل ��اج وادي ويو�س ��ف ال�شريفي وحممد
عب ��د امل�صحب وموج ��د احلاج حم ��ود ،والطالب
�ص ��ادق عب ��د الكاظ ��م العطي ��ة ور�شي ��د �س ��وادي
العطي ��ة وغال ��ب �سب ��اح ومهدي احلاف ��ظ وحمزة
حمم ��د وعزيز حمم ��ود وحممود رفع ��ت وعدنان
عبا� ��س علوان وف�ؤاد احلاج حمم ��د ومالك حبيب
غ�ل�ام وعب ��د االله �شفي ��ع وعدد اخر م ��ن الطالب.
اوق ��ف هدي ��ب احل ��اج حم ��ود يف �س ��راي ناحي ��ة
العبا�سي ��ات ،واوق ��ف الط�ل�اب يف �س ��راي ناحية
غما�س واملحامون يف ناحية ال�شنافية .وال بد من
اال�ش ��ارة هن ��ا اىل احتفاء هذه امل ��دن باملوقوفني،
بحي ��ث حتول مكان التوقيف اىل ديوان ع�شائري
و�ضيافة م�ستمرة من قبل االهايل.
ويف مقابل ��ة اجري ��ت م ��ع هدي ��ب احل ��اج حمود،
ق ��ال ع ��ن توقيف ��ه(( :قبي ��ل االنتخاب ��ات النيابية
ع ��ام  1954حدث ��ت مظاه ��رات فالحي ��ة م�سلح ��ة
يف مرك ��ز الق�ضاء تطالب بان�ص ��اف الفالح ورفع
ح�صت ��ه من احلا�ص ��ل اىل الن�ص ��ف ،وقد كنت من

عن :كتاب (هديب الحاج حمود شيخ
السياسة البيضاء) دار المدى
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كانت الزراعة املنترشة يف
منطقة الشامية يف الفرات
االوسط هي زراعة الشلب
(الرز) التي تتطلب جهود ًا
استثنائية من الفالحني،
مقابل مامرسة ماليك
االرض لسلطة اوتوقراطية
متطرفة تحرمهم من
اية معاملة انسانية،
اضافة اىل حصولهم
عىل نسبة متدنية من
املنتوج الزراعي .ومل يكن
للفالح امكانية االستعانة
بالسلطة االدارية او
القضائية النصافهم ،اذ
كانت القوانني العشائرية
واالعراف السائدة متنعهم
من ذلك .هذا الحال
حد من مقدرة الفالحني
عىل القيام بانتفاضات
للمطالبة بحقوقهم ،حتى
يف نطاق ضيق ،الن مثل
هذه االنتفاضات تهدد
السلطة الحكومية القامئة
وبنفس الوقت تهدد سلطة
املشايخ .ومع ذلك ،اخذ
الشعور بالظلم ينمو يف
صدور الفالحني تدريجي ًا.

ب�ي�ن امل�ؤيدين لتلك املظاه ��رة املطالبة بالغاء نظام
دع ��اوى الع�شائ ��ر .وكان من نتيجته ��ا ان ا�صدرت
علي مع
احلكوم ��ة العراقي ��ة ام ��ر ًا بالقاء القب� ��ض ّ
لفي ��ف من املحامني والفالح�ي�ن ،خا�صة واين احد
اع�ض ��اء احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي املعار�ض
لتل ��ك ال�سيا�سي ��ة .ف�أوقف ��ت اول االم ��ر يف �س ��راي
مدي ��ر ناحية ام عبا�سيات يوم كان مديرها م�شحن
احل ��ردان .وقد حتولت ام عبا�سي ��ات اىل ما ي�شبه
امل�ضي ��ف او دار �ضياف ��ة ال�ستقب ��ال زوار هدي ��ب
احلاج حمود وكان من بينه ��م مت�صرف الديوانية
عبا� ��س البلداوي ،وهو من اال�صدقاء املقربني يل.
وبقي ��ت ح ��وايل اثنا ع�ش ��ر او خم�سة ع�ش ��ر يوما
ال اتذك ��ر بال�ضب ��ط وكان ذلك جزء ًا م ��ن اجراءات
احلكوم ��ة امل�شددة لكب ��ح املعار�ضة .ثم جرى نقلي
بعدها اىل ال�شامية ومتت حماكمتي ،وكانت هيئة
الدفاع تتالف من عدد كبري من املحامني �ضاقت بهم
املحكم ��ة ب�سبب ك�ث�رة عددهم امث ��ال توفيق منري
رئي� ��س نقاب ��ة املحامني وعب ��د الغني مط ��ر ع�ضو
الهيئ ��ة االداري ��ة للنقاب ��ة وعب ��د الوه ��اب احل�سك
وكاظ ��م جعف ��ر وغريهم .وقد ج ��رت املحاكمة يوم
 25اذار عام  1954م وانتهت باالفراج عني بعد ان
طلب مني دف ��ع كفالة ،فرف�ضت ذلك وف�ضلت البقاء
يف ال�سج ��ن ت�ضامن� � ًا م ��ع الفالح�ي�ن ومطاليبه ��م.
واخري ًا جاء احد ا�صدقائي املقربني الذي قام بدفع
الكفالة وكانت ح�سبما اتذكر مبلغ ًا ب�سيط ًا))
فق ��د كتب ��ت جري ��دة ((االه ��ايل)) يف اذار 1954
ت�أيي ��د ًا لالنتفا�ض ��ة قائل ��ة(( :ان فالح ��ي ال�شامية
كم ��ا يف بقي ��ة انح ��اء الري ��ف العراق ��ي اخ ��ذوا
ي�شع ��رون ب�س ��وء احوالهم وثقل االقط ��اع اجلاثم
عل ��ى �صدورهم وقد ب ��د�أوا يح�س ��ون بالغنب الذي
وق ��ع عليه ��م يف ق�سم ��ة احلا�ص�ل�ات وم ��ا يقع يف
ن�صيبه ��م م ��ن ن�سبة �ضئيل ��ة ال تتنا�س ��ب مع كدهم
وكدحه ��م .وق ��د كان ��ت احلركة الت ��ي قام ��وا بها..
ال تتع ��دى املطالب ��ة بان�صافه ��م ورفع ه ��ذا ال�ضيق
عنهم كم ��ا ثبت ..اال ان ال�سلط ��ات احلكومية التي
مل تعتم ��د معاجل ��ة االو�ضاع العامة ،مب ��ا تقت�ضي
من اعم ��ال �صحيحة با�صالح الف�س ��اد ورفع الظلم
وان�سج ��ام امل�س�ؤوليات الدميقراطية املعني لها يف
الد�ستور ،قامت ب�شن هجوم بولي�سي على فالحي
ال�شامية ،فاحتلت املدينة بقوات ال�شرطة واوقفت
عدد ًا كبري ًا من الفالحني والطالب واملحامني وهي
مل ت�ستط ��ع ان توجه للكثريين منه ��م تهم ًا حمددة
ع ��ن وقائع معين ��ة ،فانه ��ا اوقفته ��م واحالتهم اىل
املحكمة بته ��م غام�ضة م�ستخدمة ن�صو�ص ًا مطاطة
يف القانون)).
وقد ا�ص ��در احل ��زب ال�شيوعي العراق ��ي بيان ًا يف
 ،1954/8/30دعى فيه فالحي ال�شامية ال�ستمرار
الن�ضال من اجل تثبيت مك�سب املنا�صفة وحتقيق
مطالبهم االخرى يف الغاء الديون ووقف اعتداءات
االقطاعيني على متو�سطي و�صغار املالكني.
ونتيج ��ة لهذا االهتمام الكبري باالنتفا�ضة ار�سلت
نقاب ��ة املحامني يف بغداد وفد ًا كبري ًا من اع�ضاءها
ب�صف ��ة (هيئة الدفاع عن العدالة) برئا�سة املرحوم
توفيق منري وع�ضوية عدد كبري من كبار املحامني،
للدفاع عن املوقوفني .بحيث ادى االمر اىل احراج
ممثلي ال�سلط ��ة واىل اطالق �سراح املوقوفني بعد
حماكمة �شكلية.
قوب ��ل هدي ��ب احل ��اج حم ��ود مبوقف مع ��ادي من
مالك ��ي املنطقة ،وخا�صة من بع� ��ض اعمامه الذين
حاول ��وا تنظي ��م تهجم ��ات (هو�س ��ات) م�ض ��ادة
والتوج ��ه بها اىل قري ��ة االي�شان لالنتق ��ام ،اال ان
جهودهم مل تفلح ب�سب ��ب رف�ض جماهري الفالحني
له ��ذا التحرك ،ومعار�ضة بع� ��ض ابناء املالكني من
املثقفني لذلك.
وق ��د اثم ��رت ه ��ذه االنتفا�ضة بدف ��ع احلكومة اىل
ا�ص ��دار مر�س ��وم ق�سمة احلا�ص�ل�ات الزراعية بني
الفالح وامل�ل�اك منا�صفة .وقد �سم ��ي هذا املر�سوم
م ��ن قبل جماه�ي�ر الفالحني با�س ��م ((قانون هديب
احلاج حمود)).

هديب الحاج حمود  ...املولود بني عروش العنرب يف الشامية مسقط راسه ويف
قرية ايشان التي حملت اسمه الحقا يف  7اب  ، 1919والتابعة لقضاء الشامية التابع
ملترصفية لواء الديوانية  ،وسط هذه اململكة تلقن هديب دروسه يف نرصة
الفالحني الذين شاطروه مرابع الطفولة ضد ماليك االرض الذين كان واحدا منهم
،وهناك لهج بحب هذه االرض التي تناغمت مع سواعد هؤالء الفالحني فعزفت
الحان العنرب وحكايات بطولة التنىس .
توفيق التميمي

هن ��اك ول ��د هديب ...وهن ��اك كانت مدر�ست ��ه االبتدائي ��ة ...وهناك كانت
م�ؤثرات ��ه االوىل الت ��ي �صقلت �شخ�صي ��ة الي�ساري املتعاط ��ف مع ق�ضايا
الفالح�ي�ن واملحامي الذي ان�صف املظلوم�ي�ن والوزير الذي ارتبط ا�سمه
باول قانون لال�صالح الزراعي يف العراق الحقا  ،والدميقراطي الذي لن
يتخلى عن حلمه الدميقراطي حتى وهو يف خريف عمره.
الحاج حمود قدوته
غري �شامية العنرب وعط ��ر م�ضايفها و ق�ص�ص بطوالت فالحيها املن�سيني
 ،كان هن ��اك االم ��ام هديب االب ��ن البكر للحاج حمود الب ��دن �شيخ ع�شرية
احلمي ��دات �س�ي�رة اب تتوه ��ج يف روح الفت ��ى وهو يطول قام ��ة ويزداد
وعي ��ا� ،سرية اب علمته ان الفالح ان�سان مثل ��ه له كرامة الحتتمل اهانات
ال�سوط واليجرح كربياءها ف�ضا�ضة املالك بالوراثة والن�صيب ،من حنو
االب امل�ل�اك وعطفه على فالحي ��ه اهتدى هديب لن�صرة ه� ��ؤالء الفالحني
،وتعل ��م ان الف�ل�اح اخ ��وه باالن�ساني ��ة والق ��در فن ��ذر ر�سالت ��ه احلياتية
لتح�سني احوالهم وحتقي ��ق احالمهم الب�سيطة وامل�شروعة .والده حمود
الب ��دن كان امي ��ا اليع ��رف القراءة والكتاب ��ة اال ان ��ه كان يت�صف باحلنكة
واالق ��دام الت ��ي وعى هدي ��ب درو�سها جيدا واالهم من ذل ��ك كان اليتورع
ان يق ��ود ع�شريته احلميدات من ��ذ حركات اجلهاد �ض ��د الربيطانيني عام
1915حت ��ى احداث ث ��ورة الع�شري ��ن والتي كان ��ت ال�شامي ��ة واحدة من
م�سارحها البطولية  ...وكان احلاج حمود والد هديب احد ابرز ال�شيوخ
الذي ��ن حاول امللك في�صل االول ا�ستمالته يف �صراعه مع خ�صومه لوالدة
اململك ��ة العراقي ��ة امل�ستقل ��ة (عندما كن ��ت �صغريا �صحب ��ت والدي مرتني
ال�ستقب ��ال في�ص ��ل االول يف منطق ��ة الفلوجة مبنا�سبة عودت ��ه من ال�سفر
خارج الع ��راق وكان ح�شد امل�ستقبل�ي�ن ي�ضم املئات م ��ن ر�ؤ�ساء الع�شائر
وق ��د اعتاد امللك على ا�ستقبالهم يف البالط امللكي يف اليوم الثاين ويقيم
لهم وليمة كبرية ل�شكرهم على حفاوة اال�ستقبال ) .
تعليم الفالح
ب�ي�ن حقول الرز ال�شا�سعة وم�ضاف ��ة ابيه احلاج حمود كان هديب يق�ضي
مراب ��ع طفولته االوىل وير�سم احالمه ال�صغرية  ،والن االب احلكيم كان
ي ��درك مواهب ابن ��ه يف ع�شق الق ��راءة وال�شغف بالتعلي ��م  ،والن مالكي
االر� ��ض كان ��وا يتباه ��ون بتعلي ��م ابنائهم يف خ�ي�رة املدار� ��س واف�ضلها
،فار�س ��ل احلاج حمود ول ��ده الول مدر�سة ابتدائية عرفته ��ا ال�شامية بني
اع ��وام 1926و 927وهن ��اك يف �صفوفه ��ا �سيلتقي التلمي ��ذ النابه مبعلم
ق ��ادم من بغداد ا�سمه عبدالكرمي قا�سم �سيعلمه يف در�س اللغة االنكليزية
ولكن مل يخطر ببال التلميذ ان معلمه هذا �سيكون اول زعيم عراقي يحكم
البالد وان تلميذه هديب �سيكون وزيرا للزراعة يف حكومته االوىل .
زعامة العشيرة واالرض
عندم ��ا اغم�ض احلاج حمود عيني ��ه يف �صيف عام  1936كان على هديب
ابن ��ه البك ��ر ان ي ��رث الزعام ��ة الع�شائري ��ة ويتقم� ��ص دوره ��ا ويكت�سي
مالحمه ��ا القا�سي ��ة ويخلع مالب� ��س االفندي ��ة ويرتدي العق ��ال والكوفية

بالطريقة الفراتية وهو ي�شغل مكان ابيه يف م�ضافته الوا�سعة  ،كان عليه
ان يرتك �صفوف املدر�سة التي كان ينتقل بينها من تفوق الخر  ،وتوديع
اي ��ام املدر�سة اىل املهم ��ات اجلديدة التي خلفها رحي ��ل االب ،ولكن ا�صر
هديب ان يجمع املقودين الع�شرية واالر�ض من جهة ودرا�سته من اجلهة
االخ ��رى ،فاكمل امتحانات ��ه الثانوية خارجيا بتفوق حت ��ى كان ت�سل�سله
الثاين على مدار�س العراق .
محنة هديب
ب ��د�أت حمن ��ة هدي ��ب احل ��اج حم ��ود يف حريت ��ه ب�ي�ن ترجم ��ة اف ��كاره
لال�شرتاكي ��ة الت ��ي قر�أه ��ا يف كت ��ب مرتجمة كان ��ت ت�صل لقريت ��ه �سرا و
ب�ي�ن ان ميار�س دوره كزعيم قبلي ومالك الر� ��ض �شا�سعة ومن عليها من
خ�ي�رات و فالحني يعملون ال�صالحها وزراعته ��ا  .ي�س�أل م�ؤرخو �سريته
م ��ن اين اتته هذه القوة ليم�سح عن وجهه مالمح ال�شيخ القا�سية وير�سم
ب ��دال عنها ابت�سام ��ات الرحمة وكلمات العطف وامل� ��ؤازرة لفالحي ار�ضه
 ،وكي ��ف جت ��ر�أ هذا امل�ل�اك اجلديد على خ ��رق نوامي�س م�شاي ��خ منطقته
ومالكيه ��ا  ،ويغري من قوان�ي�ن توارثوها اب ًا عن ج ��د وعززتها �سيا�سات
ا�ستعماري ��ة وم�صاحلها ،حقا انها حمن ��ة ما بعدها حمنة ولكن كانت قوة
االف ��كار اال�شرتاكي ��ة الت ��ي تلقاها واعج ��ب بها ووهجه ��ا يف عقله وقلبه
كافي ��ة ليواج ��ه كل العقب ��ات وال�صع ��اب فيرتجمها واحدة بع ��د االخرى
ليك ��ون بطال تول�ستووي ��ا عراقيا و�سط الف ��رات االو�سط وحقول عنربه
(كان عل ��ى هدي ��ب احلاج حم ��ود بعد وف ��اة والده ع ��ام  1936ان يتعامل
م ��ع هذا الواقع بو�صفه مالكا لالرا�ض ��ي و�شيخا من �شيوخ ع�شريته غري
ان اراء هدي ��ب اال�صالحي ��ة ودرا�سته للقانون ومطالعت ��ه للفكر اللربايل
واف ��كار االه ��ايل وال�شعبي ��ة ثم انتم ��اءه للح ��زب الوطن ��ي الدميقراطي
من ��ذ تا�سي�سه ني�س ��ان  1946جعله يظهر مبظهر اخ ��ر خمتلف عن اقرانه
ر�ؤ�ساء احلمي ��دات فكان من مزاياه ارتداء املالب� ��س الب�سيطة وم�ساعدة
الفالحني يف حراثة االر�ض وزراعتها واكل طعامهم خمالفا بذلك االنظمة
الع�شائري ��ة واثار بهذا ال�سلوك حفيظة �شي ��وخ املنطقة واعمامه بالذات)
م ��ن كتاب هديب احلاج حمود ودوره ال�سيا�سي  1963-1946من تاليف
د زين ��ة �شاكر �سلمان امليايل (اطروحة دكت ��وراه من جامعة بغداد) وكان
لت�صاع ��د حركات التح ��رر الوطني بعد احل ��رب العاملي ��ة الثانية تاثريها
العميق يف بل ��ورة املطالب ال�سيا�سية والدع ��وة لال�صالح ال�سيا�سي بني
النخب ��ة املثقف ��ة الت ��ي كان هديب وزم�ل�ا�ؤه يف املقدمة منه ��ا  .وكان بني
رم ��وز هذه احلركات غان ��دي و�سوكارنو وتيتو تلك الت ��ي ادت دورا يف
مقارعة اال�ستقالل وتعلمت منها درو�سا يف الوطنية وال�شجاعة والثبات
عل ��ى املب ��ادئ ،ح ��اول هديب من خ�ل�ال متابعت ��ه حلركة التح ��رر العاملية
وابطاله ��ا ورموزها من مقاربة �سريتهم الثوري ��ة واخالقياتهم مع نف�سه
حينم ��ا و�ضعه ��ا يف اختبار ب�ي�ن االنحياز للفالحني وحقوقه ��م واعانتهم
مالي ��ا وان�ساني ��ا وب�ي�ن اقتف ��اء اث ��ر مالكي االر� ��ض واالقطاعي�ي�ن الذين
ينت�س ��ب اليهم هديب بالوراثة والقدر ،فا�ستلهم من ه�ؤالء درو�س االيثار
والت�ضحي ��ة يف ق�صة كفاحه من اج ��ل حترير الفالحني وان�صافهم وكذلك
يف ق�صة الن�ضال الوطني من اجل اال�ستقالل وال�سيادة .
اصالح زراعي مبكر

يقول حنا بطاطو :
((ام ��ا وزير الزراعة هديب احلاج حمود ف ��كان ميلك حوايل ع�شرة االف
دومن م ��ن ارا�ض ��ي زراعة ال ��رز اخل�صب ��ة يف حمافظ ��ة الديوانية ،وكان
معجبا بليو تول�ستوي ويعامل فالحيه منذ ما قبل الثورة بطريقة مثالية
ويعطيه ��م كمكاف�أة  %60م ��ن انتاج االر�ض م�سببا بذل ��ك توترا كبريا يف
العالقات الزراعية املحلية )).
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هديب الحاج حمود واالجيال

من زمن التوهج

الديمقراطية في العراق

تاثر الجيل الثاين من
الدميقراطيني العراقيني بأفكار
الجيل السابق له ،جيل الرواد
األوائل يف العرشينيات ،
والجيل الثاين يف الثالثينيات
الذي اصطلح عليهم  :جامعة
األهايل والجامعات املاركسية .
حيث تأثر طالب الحقوق الشباب
هديب الحاج حمود بأفكار الرواد
األوائل للمساواتية الذين إشتقوا
ألنفسهم طريق ًا آخر ًا غري الطريق
املاركيس ..وهم الذين كانوا
يؤمنون باألفكار التقدمية امللتقية
مع الرؤية املاركسية لواقع
العراق يف الكثري من املفاصل
ً
وخاصة الغائية منها واملنصبة
عىل تحقيق العدالة النسبية يف
توزيع الرثوة االجتامعية..

د .عقيل الناصري
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ويف �سبل ماهي ��ات ارتقاء امل�ؤ�س�س ��ات ال�سيا�سية
املجتمعي ��ة ،كم ��ا �إنه ��م (جماع ��ة الأه ��ايل وم ��ن
ث ��م احل ��زب الوطن ��ي الدميقراط ��ي) نظ ��روا �إىل
اال�شرتاكي ��ة يف الإط ��ار الأرح ��ب للدميقراطي ��ة
واحلري ��ات الليربالي ��ة ل ��كل الطبق ��ات والفئ ��ات
االجتماعي ��ة .فل ��م تك ��ن اال�شرتاكي ��ة بالن�سبة لهم
نقي�ض� � ًا للربالي ��ة �أو بدي ��ل عنه ��ا ،ح�س ��ب حتدي ��د
الأكادميي عامر ح�سن فيا� ��ض ،بل كانوا ينظرون
�إليها كامتداد للقيم الليربالية و�أو�صلوها �إىل �آفاق
جديدة يف احلياة ال�سيا�سية واالجت�صادية.
�أما املت�أخرون من اجليل الثاين للفكر الدميقراطي
الليربايل الربملاين يف العراق  ..الذي ينتمي �إليه
الراح ��ل هديب احلاج حم ��ود ..فقد بد�أت ت�أثرياته
العملية امللمو�سة  ،بل وحتى الفكرية املجردة  ،بعد
احل ��رب العاملية الثانية حيث ظهرت فئة اجتماعية
جديدة �أكرثا تنوي ��را  ،ومت�أثرة باالنتقال النوعي
ملا �أفرزته احلرب العاملية الثاين من �أفكار حتررية
عل ��ى نطاق الع ��امل وبالأخ�ص يف الع ��امل الثالث..
ومنه ��ا م ��ا �س ��ار في ��ه الع ��راق م ��ن �سب ��ل الول ��وج
احل�ضاري� .إذ حطموا بن�ضالهم العنيد ونظراتهم
االجتماعي ��ة الدقيق ��ة ملاهي ��ات ال�ص ��راع  ،موجات
تدف ��ق حركة احلي ��اة الدائري ��ة املغلق ��ة واملنطلقة
م ��ن اخللي ��ة االجتماعي ��ة الأوىل – العائلة  ،حيث
كان ��ت جتث ��م ب�صالب ��ة هائل ��ة ق ��وة ت�أث�ي�ر اللحود
على الواق ��ع احلي والرجل ور�ؤي ��اه على خمتلف
مناحي حياة العائلة واملثل الأكرث �سطوعا ي�ضرب
ح ��ول �أنانيت ��ه وذكوريت ��ه الفكري ��ة م ��ن امل ��ر�أة..
وكذل ��ك م ��دى ت�أثري �أف ��كار ال�سلف املوغل ��ة بالقدم

بحيث يقي ��م حولها منطقة من الفراغ والبطالن ..
مما ي�ض ��ع البنى االجتماعي ��ة يف انقطاع دائم عن
الع ��امل اخلارجي املتحرك .وقد انتبه جيل الراحل
هديب احلاج حم ��ود �إىل هذه الناحية منذ ولوجه
العمل ��ي يف احلي ��اة احلزبية وجتربت ��ه احلياتية
منذ توريثه م�شيخة احلميدات يف الن�صف الثاين
م ��ن الثالثيني ��ات ،وقد تعم ��ق يف ق ��راءة مغازيها
االقت�صادي ��ة وال�سيا�سي ��ة واجلمالي ��ة ب ��ل وحتى
احلقوقي ��ة الت ��ي ح ��اول تغيريها من ��ذ ذلك احلني
عندم ��ا ت�أثر مبعلم ��ه الذي در�سه اللغ ��ة الإنكليزية
وب ��ث في ��ه  ،والآخرين من الطلب ��ه الفقراء ،الروح
النقدي ��ة للنظ ��ام االجتماع ��ي �شب ��ه االقطاعي وما
يف ��رزه من ع ��دم امل�ساواة ب�ي�ن الأفراد ،رغ ��م �أنهم
نظ ��راء يف اخلل ��ق ..حت ��ى متاثل الطال ��ب هديب،
ابن ال�شيخ ،مع هذه الأف ��كار وعقد �صالت �صداقة
�صافي ��ة النزعة والطموح مع �أبن ��اء الفالحني رغم
معار�ض ��ة �شي ��وخ الع�ش�ي�رة ل ��ه ..وقد تبل ��ور هذا
ال�سل ��وك االجتماع ��ي لديه يف عالقات ��ه احلقوقية
م ��ع الفالح�ي�ن حي ��ث مار� ��س فع�ل ً�ا (ثوري ��ا يف
حينه) عندم ��ا �أخذ يت�أثر بالأف ��كار الال عنفية التي
ن ��ادى بها غان ��دي �..إىل الر�ؤي ��ة الفل�سفية للكاتب
الرو�س ��ي تول�ستوي الذي متاث ��ل هديب و�إياه يف
�إن�ص ��اف الفالح�ي�ن وم�ساعدتهم وتعلي ��م �أبنائهم،
م ��رور ًا بالكثري م ��ن الواع�ي�ن يف تاريخنا العربي

الإ�سالم ��ي �أو غريهم من فال�سفة الع�صر احلديث.
وانطالق� � ًا من تلك النظ ��رات الفل�سفية واحلقوقية
ذات البع ��د امل�ساوات ��ي الت ��ي نادى به ��ا الكثري من
الإ�صالحي�ي�ن ..قام منذ بدء اخلم�سينيات بتطبيق
ه ��ذه الفل�سفة النظري ��ة �إىل واقع م ��ادي متج�سد ًا
يف تق�سيم احلا�صل بين ��ه ،كمالك ،وبني الفالحني
منا�صف� � ًة كم ��ا كان يق ��دم لهم الكثري م ��ن اخلدمات
وك ��ذل الأدوية وبع�ض م ��ن املنح والأه ��م العالقة
الإن�ساني ��ة املتفقة مع قناعات ��ه الفكرية .هذا الفعل
�أثار احتج ��اج كل امل�ل�اك والإقطاعيني يف املنطقة
ب ��ل يف الف ��رات الأو�س ��ط  ،و�أدخل ��ه يف �ص ��راع
معه ��م ،ال بل عداء تناق�ضي معه ��م من جهة ،وحفز
الفالح�ي�ن يف عموم املنطق ��ة ،ومن ثم انت�شرت يف
الكث�ي�ر من مناط ��ق العراق ،للمطالب ��ة بذات احلق
م ��ن جهة �أخ ��رى وخا�ص� � ًة املطالبة ب�إلغ ��اء قانون
التوزي ��ع الق ��دمي ..ولق ��د كان موقفه ه ��ذا متماث ًال
م ��ع موقف الكاتب الرو�سي الكبري ليف تول�ستوي
 ..لك ��ن يبقى العامل الذات ��ي لديه ور�ؤيته الطبقية
ملاهيات العالقة الع�شائرية القائمة على اال�ستغالل
و�سي ��ادة قانون الغلبة والقوة�..أهم احلوافز التي
�أثارت مكامن روحه النقدية مل�ساوئ هذه العالقات
غ�ي�ر املتكافئة ..ه ��ذه املواق ��ف العملي ��ة �صنفته ،
ح�س ��ب التقاري ��ر الربيطانية ،من كون ��ه قريب من
ال�شيوعية ..لذا مت اعتقاله و�أخيه موجد ،وبع�ض

م ��ن �أقارب ��ه يف ح ��ركات الفالح�ي�ن يف ال�شامي ��ة/
حمافظ ��ة الديوانية ع ��ام  1954باعتباره حمر�ض ًا
�ض ��د العالق ��ات الإقطاعي ��ة يف الري ��ف .وم ��ن ث ��م
حماكمت ��ه التي انته ��ت بالإفراج عن ��ه بدفع كفالة
نقدي ��ة وف�ض ��ل البق ��اء يف ال�سج ��ن ت�ضامن ًا
م ��ع الفالح�ي�ن ومطاليبه ��م العادلة ،على
دف ��ع الكفالة التي ر�أى فيها انتقا�ص ًا من
موقفه ال�سيا�سي.
ه ��ذه املمار�سة العملي ��ة لهديب احلاج
حم ��ود رفع ��ت م ��ن مكانت ��ه لي� ��س يف
حزبه ( احلزب الوطني الدميقراطي)
فح�س ��ب  ..بل بني �أو�س ��اط الفالحني حتى �سمي
قان ��ون منا�صف ��ة احلا�ص�ل�ات الت ��ي �أ�صدرت ��ه
وزارة فا�ض ��ل اجلمايل الثاني ��ة (بقانون هديب)
رغ ��م ع ��دم تطبيق ��ه و�إهمال ��ه م ��ن قب ��ل ال�سلطة
والإقطاعيني ،وكذل ��ك ازدادت مكانته ال�سيا�سية
يف نظر احلركة الدميقراطية العراقية ،مبختلف
توجهاته ��ا ،باعتب ��اره رائ ��د ًا يف ه ��ذا املجال ..
حتى �أُطل ��ق عليه لقب ( تول�ست ��وي العراق) كما
�أن ه ��ذه املواقف ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية دفعت
بعبد الك ��رمي قا�سم �إىل تعينه وزيرا للزراعة يف
�أول وزارة لثورة  14متوز.
م ��ن هذا املنطل ��ق الع�ض ��وي كان لهدي ��ب احلاج
حم ��ود ال ��دور امله ��م يف تع�ضيد وتعمي ��ق ثقافة
وفك ��رة التغي�ي�ر الع�ض ��وي امل�سرت�ش ��د بالفك ��ر
اال�شرتاك ��ي الفاب ��ي وبالنظ ��رة الراديكالي ��ة
الإ�صالحي ��ة ولألياته ��ا التغريي ��ة وهدفه ��ا
االجتماعي وملنفعة الطبقات املنتجة يف الريف،
م ��ن خ�ل�ال وقوفه بوج ��ه اجلوان ��ب املظلمة من
التقالي ��د والنظ ��م والقوانني الت ��ي كر�سها واقع
التخل ��ف وال�سلطة امللكية والنظام الإقطاعي يف
الوق ��ت نف�سه ،رغم �أنه م ��ن حيث موقعه الطبقي
ه ��و م ��ن ال�شي ��وخ املالك�ي�ن وكان املفرو� ��ض �أن
يك ��ون مع ال�سلطة امللكي ��ة ..لكنه ان�سلخ عن هذا
املوقع وترب�أ منه ب�سلوكه الفكري والعملي.
و�ساه ��م هديب احل ��اج حمود من خ�ل�ال من�صبه
ال ��وزاري وم ��ن خ�ل�ال موقع ��ه ال�سيا�س ��ي يف
احلزب الوطن ��ي الدميقراطي يف تطبيق �أفكاره
الإ�صالحي ��ة وحتري ��ر الفالحني م ��ن ظلم وجور
امل�ؤ�س�س ��ة الإقطاعية و�أول عمل قام به هو �إلغاء
قانون دع ��اوى الع�شائر املدنية واجلزائية الذي
كان يحاب ��ي �شي ��خ الع�شرية ويزيد م ��ن عبودية
الف�ل�اح له ،وذلك بعد مرور �أ�سبوعني على جناح
الث ��ورة .وم�ساهمت ��ه اجل ��ادة يف �س ��ن قان ��ون
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لقد �ساهم الراح ��ل يف احلياة ال�سيا�سية كداعية
�إىل الإ�ص�ل�اح عل ��ى �شت ��ى مناح ��ي احلياة حتت
مظلة الدميقراطية فكرا ونظام ًا ..وعليه ميكننا
�أن نطل ��ق علي ��ه بح ��ق ( مثقف ع�ض ��وي) ح�سب
مفهوم غرام�شي حيث زاوج بني املوقف النظري
الفك ��ري وبني املمار�سة العملي ��ة لفعل �صريورة
التغيري التي كان ي�ؤمن بها .
لقد فقدت حركة التي ��ار الدميقراطي خا�صة ذات
البع ��د االجتماعي � ،شخ�صية �سيا�سية نرية  ،يف
ه ��ذا الظرف الع�صيب الذي مي ��ر بها البلد وذات
احلركة الت ��ي ا�ستمدت بع�ض م ��ن مقوماتها من
تاريخي ��ة �شخو�صه ��ا ..فك ��م يحتاجه ��م العراق
كمثل ي�ض ��رب بالنزاهة واال�ستقامة ويف تغليب
الع ��ام عل ��ى اخلا� ��ص واالنط�ل�اق م ��ن م�صال ��ح
البلد وم ��ن غائية النظ ��ام ال�سيا�س ��ي امل�ستهدف
بن ��اء دول ��ة املواطن ��ة والقانون و�سي ��ادة الرفاه
االجتماعي .

ابا هاتف

نحتفي بذكرى رحيلك عنا بعد ان تركت لنا ارثا ثقافيا واخالقيا وسياسيا نهتدي به  ،البساطة
املتناهية ونكران الذات ابرز صفاتك  ،مل تؤثر عليك مغريات إمارتك للقبيلة من منارصة
الفالحني  ..قال البعض فيك بأنك تأثرت بأفكار الروايئ الرويس الكبري الذي ينتمي اىل طبقة
املالك اجتامعيا ونصري الفالح فكريا تولستوي (  ) Tolstoyولكني اقول بأمانة وأنا من عارصتك
فإن ارهاصات فكرة إنصاف الفالح ظهرت عندك منذ صغرك قبل ان تط ّلع عىل افكار الروايئ
الرويس تولستوي .ولعل مرد ذلك صحبتك ألبناء الفالحني يف مرابع الطفولة فلام اشتد عودك
افصحت عن افكارك بعد وفاة الوالد رغم ما تلقيته من ضغوط من ابناء العمومة والعشائر
مبراجعة افكارك واتهمت باالفكار املاركسية.

د .محمد الحاج حمود

رغ ��م ان ��ه كان لإخوتك ال�شب ��ان اخلم�سة منح � ً�ى �آخر
يف ال�سيا�س ��ة  ،فل ��م جت ��د يف ذل ��ك �شرخ ��ا يف العائلة
او جت ��اوزا عل ��ى �سلطته ��ا او خروج ��ا عل ��ى الطاع ��ة
اال�سري ��ة  ،وان ��ت مبنزل ��ة االب له ��م وللعائل ��ة وكنت
منتميا اىل احلزب الوطن ��ي الدمقراطي وقائدا بارزا
فيه ومر�شح ��ا الحق ًا الول انتخابات تخو�ضها اجلبهة
الوطني ��ة االنتخابية  .كن ��ت ت�ضع امل�صال ��ح الوطنية
ف ��وق كل اعتبار وترتاج ��ع يف مواجهته ��ا احلزازات
احلزبي ��ة وامل�صال ��ح الفئوي ��ة وغريها مم ��ا تغرق يف
متاهاتها احلياة ال�سيا�سية اليوم .
�أ�ستذك ��ر يوما وان ��ا خج ٌل من خماطبت ��هِ الين اتعامل
مع ��ه ك� ٍأب ورب عائلة ولي�س اخ ًا اكرب فقط  ،وحتكمنا
تقالي ��د اجتماعي ��ة �صارمة  ،قلت له ي ��ا �أبا هاتف ! هل
تعل ��م ب� ��أن البع�ض يتهمون ��ك بال�شيوعي ��ة  ،وانت من

قيادي ��ي احلزب الوطني الدميوقراط ��ي الذي يختلف
ع ��ن االحزاب ال�شيوعية  ..ق ��ال يل ( :اجل�س بجانبي
الخ�ب�رك �سبب اتهامه ��م يل  :منا�صرتي للفالحني هي
ال�سبب قبل وبعد انتفا�ضتهم يف �شباط من عام ،1954
لقد تبنيت حقوقهم ونا�صفتهم الغلة وجنبتهم قرو�ض
التجار واملراب�ي�ن اجل�شعني � ،أ ّمنت لهم احتياجاتهم ,
وحرم ��ت املراب�ي�ن الذين كانوا يعتا�ش ��ون على حاجة
وب�ساط ��ة الفالح�ي�ن با�ستغاللهم له ��م � ،سلفتهم بدون
فوائد وفتح ��ت عنابر الغذاء ل�س ��د احتياجهم واجلت
ما يرتتب عليهم من ا�ستحقاقات املنا�صفة يف ال�سنني
العج ��اف وع ��دم كفاية احلا�ص ��ل الزراع ��ي  ،وهذه ال
تروق له� ��ؤالء املالكني واالقطاعي�ي�ن واملرابني  ..نعم
ان ��ا �شديد التطلع اىل قراءة اف ��كار من�صفي الفقراء ال
�سيم ��ا املهامتا غاندي وتول�ست ��وي ولكن مل اقلد احدا
وافكاري ومبادئ ��ي ور�ؤاي اخلا�صة بي قد تلتقي مع
افكاره ��م ومبادئه ��م وما زل ��ت متم�سكا به ��ا واقتنائي
م�ؤلف ��ات كبار املفكرين وخا�ص ��ة ذوي الفكر الي�ساري
ال يعن ��ي �س ��وى املعرف ��ة واال�ستف ��ادة م ��ن افكاره ��م
وجتاربهم العظيمة .
عا�صرت ��ه ان�سانا �صاحب مبادئ  ،وثقة عالية بالنف�س
 ،وم ��ن نافلة القول ان اذكر هن ��ا مطالبته لعبد الكرمي
قا�س ��م ب�ض ��رورة �إ�ش ��راك اجلماع ��ات ال�سيا�سي ��ة يف
جبهة االحتاد الوطني عن ��د ت�أليفه الوزارة الثانية او
ت�أليفه ��ا م ��ن امل�ستقلني وهي موثقة حالي ��ا يف مكتبته
املتنوع ��ة العام ��رة حل ��د الآن وعندم ��ا مل يل � َّ�ب طل ��ب
احل ��زب قدم اال�ستقال ��ة ان�سجاما مع م ��ا ي�ؤمن به من
مب ��ادئ ونك ��ران ذات واعطى در�سا بليغ ��ا قبل ن�صف
ق ��رن يف االلت ��زام بنهج احل ��زب الوطن ��ي اليمقراطي

الذي ينتمي اليه  ،وبجمهوره الذي ي�سانده  ،و�أقرتن
الق ��ول بالفع ��ل مبواقفه وهو بذلك ق ��دم مثال ما اجدر
االقت ��داء به وا�ستلهامه يف حياتن ��ا ال�سيا�سية اليوم .
ولع ��ل التاريخ يعيد نف�سه ولك ��ن باجتاه مغاير متاما
عندما تطلب بع�ض الكت ��ل ال�سيا�سة من وزرائها التي
ر�شحتهم باال�ستقالة يف حالة عدم االيفاء بااللتزامات
التي اتفقوا عليها قبل ت�شكيل احلكومة يتمرد البع�ض
منهم ويقدم م�صلحت ��ه ال�شخ�صية على م�صلحة كتلته
ال�سيا�سية وجمهوره الذي انتخبه.
ه ��ذه املمار�سة العملية لهديب رفع ��ت من مكانته لي�س
يف حزبه (،احلزب الوطن ��ي الدميوقراطي) ،فح�سب
ب ��ل بني او�ساط الفالحني حتى �سم ��ي قانون منا�صفة
احلا�ص�ل�ات بـ(قان ��ون هدي ��ب)  ،رغ ��م ع ��دم تطبيق ��ه
واهماله من قبل ال�سلطة والإقطاعيني  ،وكذلك ازدادت
مكانت ��ه ال�سيا�سي ��ة يف نظ ��ر احلرك ��ة الدميقراطي ��ة
العراقي ��ة مبختلف توجهاتها  ،باعتباره رائدا يف هذا
املجال ..حتى �أطلق عليه لقب ( تول�ستوي العراق( .
الب ��د م ��ن اال�ش ��ارة هن ��ا �إىل ان ��ه هو م ��ن ثق ��ف نف�سه
ذاتي ��ا وكان من املغرمني يف ق ��راءة الكتب والق�ص�ص
التاريخي ��ة  ،كان كث�ي�ر الت�أث ��ر بق�ص� ��ص الروائ ��ي
الرو�س ��ي ال�شه�ي�ر ( دي�ستوف�سك ��ي ) ,ومعجب ��ا كل
االعج ��اب بالزعي ��م الوطني الهندي (غان ��دي)  ،زعيم
احلرك ��ة الوطنية الهندية �ضد اال�ستعمار الربيطاين ،
ومت�أثرا يف ا�سلوبه الن�ضايل ( الالعنفي) ،يف احلركة
الوطنية والعم ��ل ال�سيا�سي �ضد االحتالل الربيطاين
وم ��ن كان متعاون ًا مع االحتالل الذين يطلق عليهم بـ(
الراجات) .
لي� ��س �سرا او غريبا موقعه الطبقي  ،فهو من ال�شيوخ
املالك�ي�ن وكان املفرو�ض ان يكون م ��ع ال�سلطة امللكية
..لكن ��ه ان�سل ��خ ع ��ن ه ��ذا املوق ��ع و�ساه ��م يف تطبيق
افكاره اال�صالحي ��ة وحترير الفالحني من جور وظلم
امل�ؤ�س�س ��ة االقطاعية واول ما ق ��ام به هو �إلغاء قانون
دعاوي الع�شائر املدنيىة واجلزائية الذي كان يحابي
�شي ��خ الع�شرية ويزيد من عبودية الفالح له وذلك بعد
ا�سبوع�ي�ن على جن ��اح الث ��ورة وم�ساهمت ��ه ال بل من
متبنياته �س ��ن قانون اال�صالح الزراعي يف  30ايلول
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كان عازف ��ا ع ��ن ال�سلطة عندم ��ا ب ��د�أت الإخفاقات يف
اركانه ��ا  ..الت ��زم االن�سح ��اب منه ��ا بق ��ي امين ��ا على
مبادئه نزيه ��ا مل ينزلق اىل املهات ��رات ال�سيا�سية ومل
يكن متطرف ��ا يف �آرائه وحني نحا بع� ��ض ال�سيا�سيني
منح ��ى بعيدا ع ��ن الواق ��ع ّ
ف�ض ��ل قريته منب ��ع �صباه
مالزم ��ا لكتبه واوراقه  ،يجتمع بنا وب�إخوته وب�أبناء
ع�شريت ��ه واوالده واحف ��اده يحن ��و علينا ي ��زرع فينا
الطيب واالخالق وحب الوطن .
كان غان ��ديّ اله ��وى يف معار�ضت ��ه ال�سلمي ��ة يف كال
العهدي ��ن امللك ��ي واجلمه ��وري بعي ��دا ع ��ن اال�ساليب
العنفي ��ة لإي�ص ��ال رو�أه واف ��كاره  ،وكان تول�ست ��وي
ال�سل ��وك باحت�ضانه طبقة الفالح�ي�ن امل�سحوقة �آنذاك
فا�ستح ��ق لقب �شي ��خ ال�سيا�سة البي�ض ��اء  ...هو امري
لقبيل ��ة معروفة  ،و�أبوه من قات ��ل قوات االحتالل يف
ال�شعيبة .
ذك ��رى رحيله نحتفي بها كل ع ��ام ..انت يف قلوبنا يا
�أبا هاتف فنم قرير العني  ،ونحن على دربك �سائرون،
وعلى الأمانة حافظون.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون
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علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني :حيدر الكواز

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

7

كيف تألفت لجنة اإلصالح الزراعي وكيف صدر قانون
اإلصالح الزراعي سنة 1958؟

د .غصون مزهر حسين

أثبتت األيام التي تلت ثورة 14
متوز  1958مدى التأييد الشعبي
الذي القته الثورة منذ إذاعة البيان
األول للثورة صبيحة يوم  14متوز،
األمر الذي يظهر الكره الشديد
الذي يكنه الشعب للنظام املليك
وازالمه ،غري أن الضباط األحرار
يف األيام األوىل للثورة حاولوا
الترصف بحذر تُجاه ركيزة النظام
املليك اإلقطاعيني الكبار ،لذا كان
البيان األول للثورة خالي ًا من أي
إشارة إىل اإلقطاع واملوقف منه ،
مام فوت الفرصة عىل اإلقطاعيني
الستغالل أي موقف ضد الثورة يف
األيام األوىل ليك يستطيع الثوار
تثبيت أركان الجمهورية بشكل
هادئ من دون أي عقبات.

ث ��م ب ��د�أت الإج ��راءات الثوري ��ة وكان ��ت �أوىل ه ��ذه
الإج ��راءات �إع�ل�ان ن� ��ص الد�ست ��ور امل�ؤق ��ت يف 27
مت ��وز  ،1958حيث ن�صت امل ��ادة الرابعـة ع�شرة فيه
على ما يلي- :
 .1امللكية الزراعية حتدد وتنظم بقانون.
 .2تبق ��ى حق ��وق امللكية الزراعي ��ة م�صونة مبوجب
القوان�ي�ن املرعية �إىل ح�ي�ن ا�ست�ص ��دار الت�شريعات
واتخاذ التدابري ال�ضرورية لتنفيذها.
ويف الي ��وم الت ��ايل  28مت ��وز  1958م ن�ش ��ر ق ��رار
جمل� ��س ال ��وزراء ب�إلغ ��اء نظ ��ام دع ��اوى الع�شائ ��ر
املدنية واجلزائية وتعديالته وذيوله وذلك ا�ستناد ًا
�إىل م ��ا ن�صت عليه امل ��ادة ( )9م ��ن الد�ستور ،والتي
ج ��اء فيه ��ا»�إن املواطنني �سوا�سية �إم ��ام القانون يف
احلقوق والواجبات العامة».
ويف بداي ��ة �آب  1958م ا�صدر وزير الزراعة»هديب
احل ��اج حمود»بيان� � ًا ق�ض ��ى �إعط ��اء الف�ل�اح ن�ص ��ف
احلا�ص ��ل با�ستثناء احل ��االت الت ��ي ي�ستحق الفالح
فيها اكرث م ��ن ذلك ح�سب التعام ��ل املحلي ،ويف 11
�آب � 1958ألق ��ى وزير الزراعة كلم ��ة من دار الإذاعة
�ش ��دد فيها على تطبي ��ق مبد�أ املنا�صف ��ة يف احلا�صل
ب�ي�ن املالك والف�ل�اح وفق ًا ملا ج ��اء يف مر�سوم ق�سمة
احلا�صالت بني املالك والفالح رقم ( )1ل�سنة .1954
له ��ذا مل يك ��ن غريب ًا عندما خط ��ت احلكومة اخلطوة
الرئي�س ��ة لإع ��داد قان ��ون الإ�ص�ل�اح الزراع ��ي وذلك
ب�إ�ص ��دار وزي ��ر الزراعة �أمر ًا وزاري� � ًا يف الثاين من
�آب  1958بت�ألي ��ف جلن ��ة لو�ض ��ع قان ��ون الإ�ص�ل�اح
الزراعي ،ت�ألفت هذه اللجنة من وزير الزراعة هديب
احلاج حمود رئي�س ًا وطلعت ال�شيباين وعبد الرزاق
الظاهر وعبد ال�صاح ��ب العلوان وعبد الرزاق زبري
وم�سع ��ود حمم ��د وجوهر درزه ئ ��ي وخالد حت�سني
علي وباق ��ر كا�شف الغطاء وح�س ��ن الكناين وقرتي
دوغراجم ��ي ويو�سف احل ��اج اليا�س و�أنور اجلاف
�أع�ض ��اء ،ولطفي ج ��ودت الدليمي �سكرت�ي�ر ًا للجنة،
كما �أ�ضيف لهم ممثلون عن الوزارات املختلفة.
وكان �أع�ض ��اء جلنة �إعداد قان ��ون الإ�صالح الزراعي

وق ��ادة الث ��ورة ال�ضباط الأح ��رار مدفوع�ي�ن برغبة
حقيقي ��ة لإع ��داد قانون يحق ��ق الأه ��داف الأ�سا�سية
للث ��ورة و�أم ��اين ال�شعب بالإ�ص�ل�اح الزراعي �ضمن
�واح وه ��ي (الناحي ��ة االجتماعي ��ة) حي ��ث
ث�ل�اث ن � ٍ
ي�ستهدف الإ�ص�ل�اح الزراعي �إزالة حالة الالم�ساواة
الوا�ضح ��ة يف توزيع الأر�ض وال�ث�روة بني الفئات
االجتماعي ��ة الريفي ��ة و�إلغ ��اء ال�سخ ��رة ،وت�صفي ��ة
العالق ��ات االحتكاري ��ة ،والتخل� ��ص م ��ن الظل ��م
االجتماع ��ي و�س ��وء توزي ��ع الدخ ��ل ب�سب ��ب �س ��وء
توزيع امللكية الزراعية والق�ضاء على النظم القبلية
والأع ��راف واالرتباط ��ات الع�شائري ��ة ،وه ��ذا يعني
تكري� ��س العدال ��ة االجتماعي ��ة� ،أما الناحي ��ة الثانية
(االقت�صادي ��ة) حيث يه ��دف الإ�ص�ل�اح الزراعي �إىل
�أ�ضع ��اف تعل ��ق فئ ��ة كبار املالك�ي�ن الرثي ��ة بالأر�ض
الزراعي ��ة وامللكية العقاري ��ة املتمركزة واىل توجيه
اجلزء الأك�ب�ر من دخولهم  -وال ��ذي يخ�ص�ص عادة
المتالك املزيد من الأر�ض � -إىل القطاعات الإنتاجية
القومي ��ة الأخ ��رى ،وه ��ذا يعن ��ي العم ��ل عل ��ى كبح
جم ��اح تراك ��م ر�أ� ��س املال يف �ش ��كل ملكي ��ة عقارية،
وحت�سني دخ ��ول الفالح�ي�ن املنتجني برف ��ع قدرتهم
ال�شرائي ��ة وزي ��ادة ميله ��م االدخ ��اري ال ��ذي ي�سه ��م
ب�شكل �أو �آخ ��ر يف تطوير الإنتاج الزراعي وتطوير
القطاعات االقت�صادية الأخ ��رى� ،أما الناحية الثالثة
فه ��ي (ال�سيا�سي ��ة) ف� ��أن الإ�ص�ل�اح الزراع ��ي ي�سعى
�إىل جتري ��د الإقطاع م ��ن نفوذه الوا�س ��ع واحلد من
�سلطته ،وذلك بتقلي�ص �إمكاناته املادية التي تكونت
بنهج طفيل ��ي واىل الق�ضاء على ال�صراعات الطبقية
الناجمة عن العالقات اال�ستغاللية التي تدعم �أنظمة
احلكم اال�ستعمارية ،ويعمل الإ�صالح الزراعي على
تعمي ��ق الطابع املتطور لالقت�ص ��اد القومي ،فيحول
دون ارتباط ��ه بال�سيا�سات االقت�صادية اال�ستعمارية
وم ��ن جهة �أخ ��رى ف�أنه ي�ساعد عل ��ى تعبئة الفالحني
جماهريي� � ًا وتنظيم قواهم �سيا�سي� � ًا �ضمن جمعيات
�أو نقابات �أو تنظيمات دميقراطية �أخرى.
وق ��د �أ�سف ��رت �أعمال ه ��ذه اللجنة عن �إع�ل�ان قانون

الإ�ص�ل�اح الزراع ��ي رق ��م ( )30ال ��ذي ا�صب ��ح نافذ
املفع ��ول ابت ��دا ًء م ��ن � 30أيل ��ول  ،1958حي ��ث �أذاع
الزعي ��م عب ��د الكرمي قا�س ��م بيان ًا �أعل ��ن والدة قانون
الإ�صالح الزراعي ج ��اء فيه»�إن الثورة املجيدة التي
انبثق ��ت م ��ن �إرادة ال�شع ��ب يوم  14مت ��وز �إمنا هي
ثورة �سيا�سية واجتماعية مع ًا ،ومن �أهدافها حتقيق
الإ�ص�ل�اح االجتماع ��ي و�ضم ��ان العدال ��ة ب�ي�ن �أبناء
ال�شع ��ب كافة وحتريرهم من عوام ��ل الفقر و�أ�سباب
اخلوف وتخلي�صهم من اجلهل واملر�ض ………،
وبعـ ��د الدرا�س ��ة وجدن ��ا �إن الإ�ص�ل�اح الزراعي هو
القاع ��دة الأ�سا�سي ��ة الت ��ي يق ��وم عليه ��ا الإ�ص�ل�اح
االجتماع ��ي فق ��د تب�ي�ن لن ��ا �إن جانب� � ًا م ��ن الأر� ��ض
الزراعي ��ة �إمنا يعود �إىل ع ��دد كبيـر من �أفراد الطبقة
الو�سط ��ى ولذل ��ك �ستبق ��ى ه ��ذه الأر� ��ض لأ�صحابها
مادام ��ت �ضمن احلد الأعل ��ى للملكي ��ة الزراعية� ،أما
امللكيات ال�ضخمة �أو ما ي�سمى باالقطاعيات الكبيـرة
ف�ستح ��دد باحل ��د الأعل ��ى نف�س ��ه ،عل ��ى ان ت�ستويل
احلكومة عل ��ى ما يزيد عن احل ��د املذكور بتعوي�ض
عادل ،و�ستوزع الأرا�ضي امل�ستوىل عليها والأر�ض
الأمرييـة ال�صرفة عل ��ى الفالحيـن لي�صبحـوا مالكني
للأر�ض يف نطاق احلـد الأدنى».
لق ��د حدد القانون يف مادت ��ه الأوىل امللكية الزراعية
حيث ن�ص على»ال يج ��وز �إن تزيد م�ساحة الأرا�ضي
الزراعي ��ة التي تكون مملوك ��ة ل�شخ�ص �أو ممنوحة
ل ��ه باللزم ��ة ع ��ن ( 1000دومن) من الأرا�ض ��ي التي
ت�سق ��ى �سيح� � ًا �أو ( 2000دومن) م ��ن الأرا�ض ��ي
الت ��ي ت�سقى دمي� � ًا وعند اجلمع ب�ي�ن النوعني يكون
ال ��دومن الواح ��د م ��ن الن ��وع الأول مقاب�ل ً�ا لدومنني
من الن ��وع الثاين ،وكان الدافع جلع ��ل احلد الأعلى
يحدد ب�ألف والفي دومن هو �إن الطبقة املتو�سطة من
املزارعني التي ينبغ ��ي الإبقاء عليها هي تلك الطبقة
من املزارع�ي�ن الذين �إذا هم ا�ستغل ��وا الف دومن من
الأرا�ضي امل�سقية والفني دومن من الأرا�ضي املطرية
فغنها ت�ؤمن لهم دخ ًال جيد ًا.
�إن �أهم الأ�س� ��س التي بنى عليها القانون هو حتديد
ح ��دٍ �أعلى للملكية وحد �أعل ��ى و�أدنى للأرا�ضي التي
�ست ��وزع على الفالح�ي�ن وحتديـد العالق ��ة الزراعية
ب�ي�ن ذوي العالقة ،و�إعط ��اء تعوي�ض عادل للمالكني
عـ ��ن الأرا�ضي وتوابعه ��ا امل�ستوىل عليه ��ا ،و�إيجاد
نظام تعاوين للإنتاج.
ل ��ذا كان قان ��ون الإ�ص�ل�اح الزراعي (رق ��م  30ل�سنة
 )1958ثمرة حقيقية من ثمار ثورة  14متوز واحد
�أهدافها الأ�سا�سية حيث كان يهدف �إىل الق�ضاء على
الإقط ��اع �أ�سلوب �إنتاج ور�صي ��د ًا ا�ستثماري ًا و�إزالة
للنفوذ ال�سيا�سي الذي متت ��ع به الإقطاعيون نتيجة
مللكياته ��م الكب�ي�رة وتوجيهه ��م غري ال�سلي ��م جلهاز
الدولة وللجهاز ال�سيا�س ��ي وفق ًا مل�صاحلهم اخلا�صة
وم�صالح اال�ستعمار ،كما �إن من �أهداف القانون رفع
م�ست ��وى طبقة كبرية م ��ن املواطنني وهم الفالحون
و�إتاح ��ة الفر�صة الكافية لرفع م�ستواهم االجتماعي
ب�صورة عامة وكذل ��ك رفع م�ستوى الإنتاج الزراعي
يف البل ��د بحيث ي�سهم ا�سهام ًا فع ��ا ًال يف رفع الدخل
القومي وتر�صني االقت�صاد الوطني.
عن :رسالة (التطورات االقتصادية
واالجتماعية في العراق)

