نجدة فتحً صفوة :أضواء على مذكرات دمحم حدٌد – االقتصادي والصناعً والشخصٌة
السٌاسة الوطنٌة
دمحم حدٌد شخصٌة سٌاسٌة وطنٌة عرالٌة حازت احترام العرالٌٌن على اختالؾ اتجاهاتهم وانتماءاتهم.
عرؾ بثمافته العصرٌة الواسعة ،ونزاهته المطلمة ،وتفكٌره الهادي العمٌك .كان موضع التمدٌر فً جمٌع
العهود السٌاسٌة التً توالت على العراق
فً ظل النظامٌن الملكً والجمهوري ،سواء اكان فً الحكم ام فً المعارضة .وكان تمدٌر نوري السعٌد
له – مثال – ال ٌمل عن تمدٌر عبد الكرٌم لاسم الذي اسند الٌه وزارة المال فً اول حكومة عرالٌة فً
العهد الجمهوري من دون ان تكون له معرفة شخصٌة سابمة به ،بل استنادا الى سمعته وكفاءته.
وسجل كامل الجادرجً فً مذكراته رأٌه فً دمحم حدٌد الذي زامله فً العمل الحزبً نحو ثالثٌن عاماً،
لابالً.
بالرؼم من انً ؼٌر متفك معه كل االتفاق فً طرٌمة العمل ،ولكننً اعتبره من االشخاص النادرٌن فً
العراق بالنظر لمتانة اخالله وممدرته العلمٌة فً المضاٌا االلتصادٌة والمالٌة ،ولسعة اطالعه فً االمور
االخرى .إذ للما تجتمع الثمافة واالخالق فً شخص مثلما اجتمعت فً دمحم حدٌد.
تولى دمحم حدٌد وزارات المال والصناعة واالعمار فً العهد الجمهوري فكان الوزٌر الذي ٌستمد لوته
من كفاٌته ونزاهته وثمافته ،والسٌاسً الذي لم ٌمالا من اجل منصب ،ولم ٌتراجع عن مولؾ من اجل
مؽنم ،ولم ٌحل انتماإه الى اسرة ثرٌة من وجهاء الموصل ،دون اعتناله االفكار االشتراكٌة التمدمٌة
المعتدلة التً وجدها ضرورٌة لرفع مستوى شعبه ،ولم ٌتؤثر بخلفٌته العابلٌة وال بمصالحه الشخصٌة.
وكان سٌاسٌا ً مثالً االفكار ووالعً الرإٌة فً الولت نفسه ،ولد حاول التوفٌك بٌن االمانً الوطنٌة،
واالمكانات المتوافرة لتحمٌمها ،ونجح فً مسلكه هذا نجاحا ً كبٌرا ً.
ولد دمحم ابن الحاج حسٌن من دمحم علً بن محمود بن رفاعً حدٌد فً الموصل سنة  ،7091وهو ٌتحذر
من عابلة موصلٌة كانت تتاجر مع سورٌة لبل الحرب العالمٌة االولى ،ثم اتجهت الى الصناعة واستثمار
العمارات .كان والده الحاج حسٌن حدٌد ( )7096 – 7681من وجهاء الموصل وتجارها االثرٌاء ،وكان
ناشطا ً فً مجتمع الموصل وفً لضٌة الدفاع عن عابدٌتها الى العراق خالل الخالؾ الذي نشب بشؤنها
مع تركٌة عمب الحرب العالمٌة االولى ،ولد تولى رباسة بلدٌة الموصل سنة  ،7091لمدى سنتٌنٌ .روي
ناجً شوكت الذي كان متصرفا للواء الموصل – وهو الذي اختاره لتلن المهمة – انه لما توفً ربٌس
بلدٌة الموصل سنة  ،7091اخذ ٌبحث عن رجل منفتح الذهن ،عصري التفكٌر لٌتولى رباسة البلدٌة
وٌواكب متطلبات العصر ،حتى علم ان ألحد اعضاء المجلس البلدي ولدا ٌدرس فً اوروبا .لال شوكت:
"ففكرت فً االستفادة من مثل هذا الرجل الذي الدم على ارسال ولده الى الخارج لٌتابع دروسه .ولد
ولٌته رباسة البلدٌة الشاؼرة بالوكالة ،فكنت موفما فً هذه التولٌة..".
اما والدة دمحم حدٌد فتنتمً الى اسرة موصلٌة معروفة اخرى ،وهً اسرة "الدباغ" التً كان لها نشاط
تجاري واسع مع االلطار االوروبٌة ،ودور فً مجال الخدمة العامة فً العهد العثمانً ثم فً العهد
الوطنً .ولد تولى الحاج سلٌم جلبً الدباغ ،وهو عم والدة دمحم حدٌد ،رباسة بلدٌة الموصل سنتً 7079
و .7071
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تلمى دمحم حدٌد دراسته االبتدابٌة والثانوٌة فً مدارس الموصل ،ثم اكمل دراسته التحضٌرٌة فً الجامعة
االمٌركٌة فً بٌروت ،ولد ارسله والده للدراسة فً الخارج فً ذلن الولت المبكر ٌوم كان ارسال االوالد
للدراسة خارج العراق امرا ً ؼٌر مؤلوؾ .وبعد اكماله الدراسة فً الجامعة االمٌركٌة فً بٌروت Junior
 ،Collegeلبل فً "مدرسة لندن لاللتصاد والعلوم السٌاسٌة ) (LSEوهً احدى كلٌات جامعة لندن .و
وتخرج دمحم حدٌد فٌها سنة  7017بدرجة شرؾ ،ولعله كان أول عرالً ٌتخرج فً هذه الكلٌة ذات
المستوى العالً والمكانة العلمٌة المرمولة عالمٌا ً .وكان فً عداد اساتذته عدد كبٌر من مشاهٌر العلماء
االلتصادٌٌن الذٌن برزوا بعد ذلن فً صفوؾ (حزب العمال) البرٌطانً وشؽلوا مناصب مهمة ،مثل
كلمٌنت آتلً (ربٌس الوزراء فً ما بعد) وهٌودولتن (وزٌر المالٌة فً حكمة آتلً العمالٌة) ورٌتشارد
تاونً ،وجون مٌنارد كٌنز (اللورد كٌنز) ،وهارولد السكً وؼٌرهم ممن سٌرد ذكرهم فً هذه
المذكرات.
والشن فً ان دراسة دمحم حدٌد فً لندن على أٌدي هإالء العلماء االلتصادٌٌن ،كانت من اهم العوامل فً
صوغ افكره الدٌممراطٌة واالشتراكٌة ،واعتناله مبادئ العدالة االجتماعٌة التً آمن بها ،ودافع عنها،
وعمل ألجلها طوال حٌاته.
وعلى اثر عودته الى العراق عٌن دمحم حدٌد فً وزارة المال ،وتدرج فً وظابفها منذ اٌلول (سبتمبر)
 ،7017فكان مفتشا مالٌاً ،فوكٌال لمدٌر التجارة وااللتصاد ،فوكٌال لمدٌر الواردات العام.
وفً الولت نفسه ،اتصل دمحم حدٌد ،بعد عودته ،بمجموعة من المثمفٌن الذٌن سبك ان زامل بعضهم فً
الجامعة االمٌركٌة فً بٌروت ،وتعرؾ الى البمٌة بعد عودته ،كان احد المإسسٌن االوابل لجماعة
االهالً التً تبنت افكارا مشابهة لمبادئ "الجمعٌة الفابٌة" وحزب العمال البرٌطانً فً ذلن الولت،
وكان لها اثر كبٌر فً نشر الوعً السٌاسً التمدمً فً العراق ولد اجتذبت هذه الجماعة الى صفوفها
بعض السٌاسٌٌن الذٌن كانوا اكبر منهم سناً ،مثل كامل الجادرجً وجعفر ابو التمن وحكمت سلٌمان،
وعددا ً من المثمفٌن منهم خلٌل كنه ،وجمٌل عبد الوهاب ،ممن حافظوا على اتجاههم االشتراكً او
انفضوا عنه وانملبوا علٌه فً ظروؾ مختلفة.
ولد طورت هذه الجماعة فً اوابل الثالثٌنٌات االفكار والمبادئ التً عرفت باسم "الشعبٌة" .وكانت
"الشعبٌة تعزؾ بانها "رأي فً االصالح االجتماعً ٌهدؾ الى ضمان امن الشعر باسره ،ورخابه،
وتمدمه ،على اساس الفرص المتساوٌة للمواطنٌن جمٌعا".
والوالع ان االفكار التً عرفت باسم "الشعبٌة" كانت افكارا ؼربٌة حدٌثة ،وان تسمٌتها "الشعبٌة" كان
لتالفً استخدام كلمة "االشتراكٌة" التً كانت ممترنة ولتذان ،فً اذهان العامة ،بالشٌوعٌة والبلشفٌة.
وكانت اهداؾ "جماعة األهالً" – التً كان دمحم حدٌد من مإسسٌها األوابل ومن أبرز اعضابها –
تمترب من االشتراكٌة باعتدال ،وتشدد على لٌام الدولة بوضع خطة التصادٌة تنسجم مع اوضاع البالد
وتمرب الفروق
وحاجات الشعب ،وتإمن سٌطرتها على الصناعات المهمة ،وتشجع الجمعٌات التعاونٌة،
ّ
االلتصادٌة .وكانت تعترؾ فً الولت نفسه ،بحرٌة مزاولة الشعابر الدٌنٌة ،واالحتفاظ بالنظام العابلً،
وتمترب من التفكٌر اللٌبرالً بتبنٌها حرٌة الفرد واحترام حموله وملكٌته ،وكذلن بتبنٌها النظام البرلمانً
اسلوبا للحكم .وكانت "جماعة االهالً" اول جماعة ٌسارٌة فً العراق فً مرحلة الثالثٌنٌات ،وان لم
تكن حزبا سٌاسٌا ً بالمعنى المانونً.
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شجعت "جماعة األهالً" أول انمالب عسكري فً العراق (بل فً البالد العربٌة) ،وهو انمالب بكر
صدلً – حكمت سلٌمان ،الذي اسهمت فٌه واشترن بعض اعضابها فً حكومته .ولم ٌستهدؾ ذلن
االنمالب نظام الحكم ،بل كان هدفه الوحٌد اسماط حكومة ٌاسٌن الهاشمً ،مع الحفاظ على النظام الملكً
والبرلمان.
ومع ذلن ،فمد كان اشتران "جماعة األهالً" فً انمالب عسكري ؼلطة ندموا علٌها بعد ذلن ،وخصوصا ً
بعد ظهور نٌات بكر صدلً فً االستحواذ على سلطات دكتاتورٌة ،ولكن ال شن ان تؤٌٌدهم لالنمالب،
واشتراكهم فً حكومته ،كان بنٌة حسنة ،ورؼبة فً االصالح ،وذلن بعد ان عجزت الوسابل السلمٌة
والبرلمانٌة عن تؽٌٌر الحكومة وإصالح الوضع بالطرق الدستورٌة ،حسب ادعابهم.
وبادرت حكومة االنمالب الى حل المجلس النٌابً واجراء انتخابات جدٌدة ،وبنتٌجة االنتخابات التً
اجرٌت بشًء من الحرٌة النسبٌة ،فاز دمحم حدٌد بالنٌابة عن لواء الموصل .وكانت تلن بداٌة حٌاته
السٌاسٌة الرسمٌة ،اذ كان لبل ذلن ،ومنذ عودته من الدراسة فً انكلترا ،موظفا فً وزارة المال ،ولم
ٌكن مسموحا ان ٌمارس السٌاسة علنا او ٌكتب فٌها.
وفً الجلسة التً عمدها مجلس النواب فً ٌوم  8آذار (مارس)  ،7011لدم ثالثة عشر نابباً ،بٌنهم دمحم
حدٌد ،تمرٌرا ً طالبوا فٌه بتشرٌع لانون لمحاسبة رجال الحكم والموظفٌن الذٌن استؽلوا مناصبهم ونفوذهم
فً العهود السابمة لتحمٌك منافع مادٌة على حساب المصلحة العامة ،وجمعوا ثروات كبٌرة بهذه الطرٌمة
لكً ٌكونوا عبرة فً الحاضر والمستمبل .والترح النواب فً تمرٌرهم تؤلٌؾ لجنة تحمٌك تحصً
وتتحرى عن طرٌمة حصولهم علٌها ،وتوصً
الثروات التً ٌملكها الوزراء السابمون وموظفو الدولة،
ّ
بمصادرة ما اكتسب منه بطرق ؼٌر مشروعة.
ولد تذاكر المجلس فً هذا التمرٌر فً جلسته المنعمدة ٌوم  90أذار (مارس)  ،7011فتكلم النابب
الٌهودي ٌوسؾ الكبٌر الذي كان من المع رجال المانون ،معارضا فكرة محاسبة االشخاص بهذه
الطرٌمة ،ألن األصل براءة الذمة ،واذا كان لدى الحكومة تهمة معٌن ضد احدهم فٌجب ان توجه الى
الشخص لمحاسبته علٌها.
وتكلم دمحم حدٌد فً هذه المسؤلة ولال:
"اعتمد ان العمل المثمر الٌمكن ان ٌتحمك اذا لم تسبمه هذه العملٌة .فمد مضت ادوار تذهب فٌها حكومة
وتؤتً حكومة ،والذٌن ٌسٌبون االستعمال ٌؤخذون االراضً واالموال ،وكل هذا ٌستثمرونه بنفوذهم.
نرٌد ان نمضً على هذه السمعة.
نرٌد ان ٌعرؾ الرجال ،سواء الموظفون او ؼٌرهم ،ان هنان محاسبة ،والذي ٌظهر بعد المحاسبة ان
لدٌه سوء استعمال ٌجب ان ٌنزل علٌه اشد العماب".
وبعد ان تكلم فً الموضوع نفسه عدد من النواب اآلخرٌن ،وافك المجلس على احالة التمرٌر على
الحكومة ،فؤحٌل علٌها ،ولم تظهر له اي نتٌجة.
وعلى أثر اؼتٌال بكر صدلً فً الموصل ،استمالت حكومة حكمت سلٌمان وخلفتها حكومة ألفها جمٌل
المدفعً ،وما كادت هذه الوزارة تتسلم امور البالد فً  71آب (اؼسطس)  7011حتى بادرت الى حل
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مجلس النواب الذي جاءت به حكومة االنمالب ،واجرت انتخابات جدٌدة ،لم ٌشترن فٌها دمحم حدٌد،
فانصرؾ الى االعمال االلتصادٌة ،واسس "شركة الزٌوت النباتٌة" التً اصبح مدٌرا ً مفوضا لها.
وبدأت الشركة انتاجها سنة  ،7091وبمً فً هذا المٌدان سنوات طوٌلة حصدت الشركة خاللها نجاحا
كبٌراً ،وفً الولت نفسه ،لم ٌنمطع دمحم حدٌد عن مواكبة الحٌاة السٌاسٌة ،وسنة  7098اشترن مع كامل
الجادرجً فً تؤسٌس "الحزب الوطنً الدٌممراطً" وانتخب ناببا لربٌسه ،واسهم فً تحرٌر جرٌدة
الحزب "صوت االهالً" بمماالت التصادٌة وسٌاسٌة اتسمت بموضوعٌتها واسلوبها العلمً وجدٌتها
ومعالجتها المضاٌا الحٌوٌة التً تهم البالد والشعب فً رإٌة تمدمٌة عصرٌة.
وفً  97تشرٌن الثانً (نوفمبر)  7098عهد الى نوري السعٌد تؤلٌؾ الحكومة التاسعة ،خلٌفة لوزارة
ارشد العمري المستمٌلة .اراد السعٌد ان ٌضفً على حكومته صبؽة لومٌة او مإتلفة بان ٌشرن فٌها
بعض ممثلً االحزاب ،ولكنه نؤى عن "حزب االستمالل" والحزبٌن الٌسارٌٌن المتطرفٌن وهما "حزب
الشعب" و"حزب االتحاد الوطنً" .كذلن سعى الى التمرب من "الحزب الوطنً الدٌممراطً" و"حزب
االحرار" ووفك فً آخر األمر فً الناعهما باالشتران معه فً الحكومة ،وادخل ممثال واحدا عن كل من
الحزبٌن ،فكان علً ممتاز الدفتري ٌمثل "حزب االحرار"  -وزٌرا للمواصالت واالشؽال – ووافك
"الحزب الوطنً الدٌممراطً" عل ان ٌمثله نابب ربٌس الحزب دمحم حدٌد ،وزٌرا ً للتموٌن .وكانت هذه
وزارته االولى.
وارسل ربٌس "الحزب الوطنً الدٌممراطً" كامل الجادرجً الى ربٌس الوزراء نوري السعٌد فً هذه
المناسبة ،كتابا ابدى فٌه ان اللجنة االدارٌة المركزٌة للحزب لد تداولت األسس التً ٌمكن التعاون معه
فً ظلها واالشتران فً الحكم ،فوجدت اللجن ان الحزب ٌمبل الدخول فً الحكومة على ان تكون حكومة
انتمالٌة مهمتها اجراء انتخابات حرة ،واطالق الحرٌات المنصوص علٌها فً الدستور ،بما فً ذلن حرٌة
الصحافة واالجتماع ،وحرٌة العمل لالحزاب .واضاؾ ربٌس الحزب انه فً ما ٌختص بامور الدولة
وشإونها ومزاولة اعمالهاٌ ،نحصر تعوان الحزب معه فً ادارة االعمال الروتٌنٌة فحسب.
ولم تدم عضوٌة دمحم حدٌد فً الحكومة طوٌالً ،اذ فوجبت الحكومة بعد تؤلٌفها بمدة لصٌرة بعاصفة من
االحتجاجات على عدم التزامها ما تعهدته لالحزاب عند موافمتها على االشتران فً الحكومة ،وذلن بعدم
السماح لالحزاب السٌاسٌة ٌفتح فروع لها فً االلوٌة ،وبالتدخالت السافرة فً االنتخابات التً شرعت
الحكومة فً اجرابها .ولذلن لرر ممثال الحزبٌن السٌاسٌٌن المشتركٌن فً الحكومة السعٌدٌة التاسعة ،ان
ٌنسحبا من الوزارة.
تبادل وزٌر التموٌن دمحم حدٌد وربٌس الوزراء نوري السعٌد مراسالت مهمة لم تتضمنها مذكرات دمحم
حدٌد ،ولعلها لم تكن فً متناوله عندما كان ٌملً مذكراته فً لندن ،او كان ٌنوي اضافتها فً ما بعد..
عاد دمحم حدٌد ،بعد استمالته من وزارة التموٌن الى عمله فً ادارة "شركة الزٌوت النباتٌة" ،والى نشاطه
السٌاسً فً "الحزب الوطنً الدٌممراطً" بعد ان لضً فً الوزارة اربعٌن ٌوما .وانتخب ناببا عن لواء
الموصل فً االنتخابات التً اجرٌت فً عهد وزارة السٌد دمحم الصدر فً  79حزٌران (ٌونٌو) 7096
(الدورة النٌابٌة الثانٌة عشرة) ،والتً استمال السٌد دمحم الصدر بعدها مباشرة وعهد الى مزاحم الباجه جً
فً تؤلٌؾ الحكومة الجدٌدة.
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وفً عهد حكومة توفٌك السوٌدي الثالثة ،حدثت فً جلسة المجلس النٌاب المنعمدة فً  8اذار (مارس)
 7099مشادة كالمٌة بٌن بعض النواب المعارضٌن وبعض مإٌدي الحكومة ،وتبودلت عبارات شدٌدة
واهانات ،فنادى نواب المعارضة بوجوب ترن الجلسة واالستمالة من النٌابة .وبلػ عدد المستملٌن 11
نابباً ،وكان نابب الموصل دمحم حدٌد احدهم ،وعلى اثر ذلن عاد فتفرغ الشؽاله الخاصة.
وسنة  ،7099فً عهد حكومة مصطفى العمري ،حدثت االضطرابات التً عرفت باسم "انتفاضة تشرٌن
الثانً" .ولد بدأت عمب نزاع بٌن طالب كلٌة الصٌدلة وادت الى انتشار االحزاب بٌن طالب الكلٌات
والمدارس االخرى ،وخرجت تظاهرات صاخبة تسببت باشتباكات بٌن المتظاهرٌن ورجال الشرطة
جرح على اثرها بعض الطالب وافرد الشرطة وسمط لتٌل واحد .ثم انتشرت التظاهرات خارج بؽداد،
فلما تفالمت االمور وعجزت الحكومة عن تهدبة الوضع اضطر ربٌس الوزراء مصطفى العمري الى
االستمالة ،وعهد الوصً على العرش فً تؤلٌؾ الحكومة الى رجل عسكري هو (العمٌد الركن) نور
الدٌن محمود الذي كان ربٌسا ً ألركان الجٌش .فاعلنت الحكومة االحكام العرفٌة ،وحلت االحزاب،
وعطلت الصحؾ ،واعتملت عددا ً من الحزبٌٌن والمعارضٌن.
كان دمحم حدٌد فً تلن الفترة ،فً زٌارة الى لندن ،فمام بنشاط كبٌر ودعاٌة واسعة للحزب الوطنً
الدٌممراطً ،فاتصل ببعض الصحؾ والمجالت المهمة مثل "االٌكونومٌست" ،و"الترٌبٌون" و"نٌو
ستٌتسمان اند تٌشن" ،وبجرابد منها "التاٌمس" و "مانشستر ؼاردٌان" ،وبعدد من اعضاء مجلس العموم
والشخصٌات البارزة فً انكلترا مثل انورٌن بٌفان وكٌنؽزلً مارتن والٌزابث مونرو ،وكتب رسابل عدة
الى محرري الصحؾ الكبرى ،منها رسالة الى محرر "التاٌمس" اللندنٌة لال فٌها" :ان االحوال المإسفة
السابدة فً العراق ٌجب المضاء علٌها بالدٌممراطٌة الصحٌحة ،وال ٌمكن معالجة الشعور المعادي
للبرٌطانٌٌن إال عندما ٌشعر الشعب العرالً بان برٌطانٌا تإٌد الامة الدٌممراطٌة الصحٌحة فً العراق.
وكتب الى محرر "مانجستر ؼاردٌان" رسالة اخرى انتمد فٌها تسامح المحرر مع الدكتاتورٌات
العسكرٌة ،وذكر ان شعوب االلطار المختلفة فً المرن العشرٌن ادركت حمولها فً الحرٌة والعدالة فً
ظل حكم دستوري ،واذا ما ساندت برٌطانٌة الدكتاتورٌات فانها ستخسر ود تلن الشعوب وصدالتها".
ولد علك المحرر على ذلن لابال" :اذا كان الحكم العسكري هو البدٌل الوحٌد لحكم الؽوؼاء ،واذا نمد
االصالحات الجذرٌة ،فال بؤس به".
فرد علٌه دمحم حدٌد لابالً" :ان تحمٌك مطالب االحزاب المعارضة ال ٌعتبر حكم ؼوؼاء".
وكتب دمحم حدٌد ممالة فً مجلة "ترٌبٌون" العمالٌة الشهٌرة ،ووجه رسالة الى الزعٌم العمالً انورٌن
بٌفان ،واشترن فً ندوة عمدها المسم العربً لهٌبة االذاعة البرٌطانٌة فً  1كانون االول (دٌسمبر)
 .7099موضوعها االصالح االجتماعً والسٌاسً فً الشرق االوسط.
كان لنشاط دمحم حدٌد فً لندن خالل تلن االحداث التً اجتاحت العراق ،اثر كبٌر فً افهام الرأي العام
البرٌطانً حمٌمة االوضاع فً العراق ،ولو كان موجودا فً بؽداد فً ذلن الولت ،العتمل حتما ،فمد
اعتملت السلطات معظم الطاب الحزب الوطنً الدٌممراطً مثل كامل الجادرجً وحسٌن جمٌل ولاسم
حسن وؼٌرهم.
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فً االنتخابات التً اجرٌت فً عهد حكومة ارشد العمري فً تموز (ٌولٌو)  ،7099اشتركت االحزاب
المعارضة تحت البحة "الجبهة الوطنٌة" وانتخب دمحم حدٌد ناببا عن لواء الموصل للمرة الثالثة ،ولكن
اصر على ح ّل هذا المجلس بعد الجلسة الوحٌدة
نوري السعٌد الذي ألؾ الحكومة بعد استمالة العمري،
ّ
التً عمدها ،برعم انه لم ٌكن للمعارضة فٌه سوى احد عشر ناببا ً.
ولما حلّت سنة  7096كان عدد من ضباط الجٌش الذٌن عرفوا فً ما بعد باسم "الضباط االحرار"
ٌتهٌؤون للمٌام بانمالب عسكري بمٌادة الزعٌم الركن (العمٌد) عبد الكرٌم لاسم ،فاتصلوا بدمحم حدٌد
وبآخرٌن من زعماء االحزاب المعارضة ،وحصل اتفاق بٌن زعماء االحزاب على تؤٌٌد الحركة من
حٌث المبدأ .ولما نجح اولبن الضباط فً تنفٌذ ما ٌطمحون الٌه فً  79تموز (ٌولٌو)  ،7096واعلنت
الجمهورٌة فً العراق ،اختٌر دمحم حدٌد وزٌرا ً للمال ،ممثالً الحزب الوطنً الدٌممراطً ،بسبب سمعته
الطٌبة وكفابته العالٌة ،واضطلع دمحم حدٌد بعد ذلن ،وفً فترات الحمة ،بوزارة االعمار ووزارة
الصناعة ،اضاؾ الى منصبه وزٌرا ً اصٌالً للمال.
وفً وزارة المال ش ّمر دمحم حدٌد عن ساعدٌه وشرع ٌنفذ اصالحاته فً ضوء متطلبات العهد الجدٌد من
تؽٌٌرات ادارٌة ،وتشرٌع بعض الموانٌن المهمة ،ومساعدة النمابات والمنظمات المهنٌة ،والؽاء التجمٌد
الذي فرض على ارصدة العراق االسترلٌنٌة بعد الثورة ،ودعم الثورة الجزابرٌة مالٌاً ،والعناٌة بمضاٌا
االعاشة واالسكان .ولذلن كله اضافة الى دوره المهم فً المفاوضات مع شركات النفط االجنبٌة واصدار
المانون الرلم  69الذي ٌعد دمحم حدٌد مهندسه .ولد حافظ هذا المانون على حموق العراق فً االراضً
ؼٌر المستثمرة .وٌرى الكثٌرون ان هذا المانون ،وعملٌة مصدق فً تامٌم النفط فً اٌران ،اهم
التطورات فً مجال صناعة النفط فً الشرق االوسط واخطرها.
وسنة  7089حدث انشماؾ فً صفوؾ "الحزب الوطنً الدٌممراطً" واختلؾ دمحم حدٌد ،للمرة االولى
منذ نحو ثالثٌن عاماً ،مع زمٌل النضال كامل الجادرجً الذي كان ٌصر على سحب اعضاء "الحزب
الوطنً الدٌممراطً" من الحكومة .ورأى الجادرجً ان ٌولؾ الحزب تعاونه مع عبد الكرٌم لاسم ،فً
حٌن رأى دمحم حدٌد ان الجمهورٌة فً ذلن الولت ،كانت تسٌر بخطى حثٌثة وواسعة نحو تحمٌك المزٌد
من االهداؾ واالمانً الوطنٌة ،وان الدٌممراطٌة الٌمكن ان تتحمك بٌن لٌلة وضحاها ،وال بد ان تستمر
تدرٌجٌا ،ولٌس هنالن فً ذلن الحسن بدٌل ممبول لعبد الكرٌم لاسم الذي سٌضع اسماطه او اضعافه
العراق فً اٌدي المتطرفٌن .لذلن رفض دمحم حدٌد مطالبة كامل الجادرجً باستمالته من الحكومة ،وكان
ٌرى ان من الواجب االستمرار فً التعاون مع الحكومة ،وان كان الحزب واعضاإه عرضة الخطار
شخصٌة ،ألن المولؾ ٌتطلب التضحٌة فً سبٌل استمرار المسٌرة.
ونتٌجة اللحاح ربٌس "الحزب الوطنً الدٌممراطً" كامل الجادرجً على دمحم حدٌد بوجوب االنسحاب
من الحكومة ،ابدى دمحم حدٌد انه اذا اصر الجادرجً على لزوم انسحابه من الحكومة ،فانه ٌرى نفسه
مضطرا ً الى االنسحاب من الحزب اٌضا .فابدى الجادرجً ،بعد تردد ،ان ال مانع لدٌه من خروج دمحم
حدٌد من الحكومة ومن الحزب فً ولت واحد سنة .7087
ولما اعلن عبد الكرٌم لاسم لبول االستمالة جاء فً البٌان الذي اصدره" :ان دمحم حدٌد سٌبمى سندا للثورة
من خارج الحكومة ،كما كان فً داخلها".
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وعلى أثر استمالته من عضوٌته فً "الحزب الوطنً الدٌممراطً" ،ونظرا ً الى االوضاع الجدٌدة فً ذلن
الحزب ،لرر بعض مإٌدي دمحم حدٌد الذٌن كانوا ٌتفمون معه فً مولفه ،تكوٌن تنظٌم حدٌد فً شكل
حزب ٌدعو الى اهداؾ "الحزب الوطنً الدٌممراطً" ومبادبه ،مع التشدٌد على دعم الثورة والدعوة الى
تطوٌرها الى نظام دٌممراطً برلمانً تعددي .وهكذا ،تؤسس حزب جدٌد باسم "الحزب الوطنً التمدمً"
وانتخب دمحم حدٌد ربٌسا ً له .واصدر الحزب جرٌدة ناطمة بلسانه اسمها "البٌان".
واتخذت فبات سٌاسٌة اخرى مولفا معادٌا من الحزب الجدٌد ومن اتجاه جرٌدته ،وراحت تماومها بشدة
معتبرة الحزب الجدٌد مإٌدا لعبد الكرٌم لاسم ونظامه ،فً حٌن ان جرٌدة "البٌان" كانت تدعم عبد الكرٌم
لاسم فً االعمال والتشرٌعات التً تحمك اهداؾ الثورة االصلٌة .وكانت ،فً الولت نفسه ،ال تحجم عن
الدعوة الى تطوٌر النظام السٌاسً بوضع دستور دابم ولٌام نظام نٌابً وانتخابات حرة ،مع ضمان
الحرٌات وفما لنظام تعددي.
وهكذا انفصل دمحم حدٌد عن "الحزب الوطنً الدٌممراطً" الذي كان من بناته ،والشخص الثانً فٌه
والساعد األٌمن لربٌسه ،واتهمه بالسلبٌة .ولد حمل ذلن خصومهما على الشماتة بهما ،وكتب خلٌل كنه
فً مذكراته مهاجما كامل الجادرجً ،لابالً .." :ولام كامل الجادرجً ٌندد بزمٌل االمس ،فاعاد الى
الذاكرة التراح نوي السعٌد على االحزاب التعاون معه ،ثم اصرار نوري السعٌد على اختٌار دمحم حدٌد
لٌكون ممثل الحزب فً الوزارة ،وذلن عام ".7098
ومع ذلن فمد احتفظ الرجالن بصدالتهما ،واستمرت عاللتهما على الصعٌد الشخصً حضارٌة تتسم
بالود واالحترام المتبادل .وزار كامل الجادرجً دمحم حدٌد فً السجن خالل اعتماله بعد انمالب  6شباط
(فبراٌر)  7081الذي اطاح حكومة عبد الكرٌم لاسم.
كان دمحم حدٌد ،فً المرحلة التً انفصل فٌها عن كامل الجادرجً و"الحزب الوطنً الدٌممراطً" ،مإٌدا ً
بماء عبد الكرٌم لاسم فً السلطة ،معارضا ً كل محاولة السماطه ،النه رأى ان سموطه سٌعود على
العراق بكوارث جدٌدة .ولكنه كان ،فً الولت نفسهٌ ،لح على عبد الكرٌم لاسم بوجوب اجراء االنتخابات
وانهاء الفترة االنتمالٌة فً اسرع ولت .ولد طالب المإتمر الثانً لـ"الحزب الوطنً التمدمً" ،حزب دمحم
حدٌد الجدٌد" ،بإنهاء االوضاع االستثنابٌة ،والؽاء االحكام العرفٌة ،وتحمٌك اهداؾ ثورة  79تموز
(ٌولٌو)  ،7096وذلن بالامة نظام دستوري دٌممراطً ٌضمن للشعب حرٌاته ،وٌوفر له جمٌع
مستلزمات الحٌاة السعٌدة" .إال ان عبد الكرٌم لاسم كان ٌتلكؤ فً اجراء االنتخابات ألسباب واعذار
متنوعة ،منها توتر الشارع السٌاسً ،وانشؽاله فً مواجهة المإامرات العدٌدة على نظام حكمه وعلى
ٌتسرب الٌه رجال المعارضة
العراق .عدا ان تمارٌر االجهزة االمنٌة كانت تحذر من "انتخاب مجلس
ّ
الذٌن سٌتحولون حجر عثرة من دون تمدم الجمهورٌة السرٌع فً المٌادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة
واالجتماعٌة".
كان دمحم حدٌد ٌشدد على تلن المطالب فً ممابالته المتكررة مع عبد الكرٌم لاسم ،ولكن العناصر المعادٌة
له كانت تشن معارضة مخططة لوٌة تشمل دعوة اتباعها الى مماطعة جرٌدة الحزب "البٌان" وتحرٌض
الصحؾ على االمتناع عن توزٌعها.
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ولما تفالم الٌؤس من تحمٌك الوعود التً لطعتها الثورة بشؤن تطوٌر النظام ،وتراجع االلبال على جرٌدة
الحزب ،واضمحلت الحٌاة الحزبٌة عموما ،اضطر "الحزب الوطنً التمدمً" الى تجمٌد نشاطه وولؾ
اصدار جرٌدته.
وعلى اثر اطاحة عبد الكرٌم لاسم فً شباط (فبراٌر)  7081اعتمل دمحم حدٌد بضعة اشهر باعتباره من
انصار عبد الكرٌم لاسم ،ولكن افرج عنه بعد ذلن لعدم توافر دلٌل على ما ٌدٌنه ،فابتعد عن العمل
السٌاسً وانصرؾ مرة اخرى الى اعماله الخاصة ومتابعة الشإون االلتصادٌة والدولٌة والسٌاسٌة فً
شتى المناسبات ،وخصوصا ً فً جرٌدة "صوت االهالً" ثم فً جرٌدة "البٌان".
ولد بدأ بنشر مماالته فً الموضوعات االلتصادٌة فً ولت مبكر ،منها ممالة مهمة تطرلت الى "اتفالٌة
السكن" ونشرت فً نٌسان (ابرٌل"  ،7018ولد تناول فٌها والع السكن الحدٌد فً العراق ومولؾ
البرٌطانٌٌن من ملكٌتها وهذا ما جعله مشكلة لابمة بذاتها فً تلن المرحلة .ولد نشرت هذه الممالة فً
جرٌدة كانت تحمل اسم "البٌان" اٌضا ً.
وكتب دمحم حدٌد فً اولات تالٌة نشرات تثمٌفٌة العضاء الحزب الوطنً الدٌممراطً ومإٌدٌه منذ تؤسٌسه
سنة  ،7098منها نشرة عنوانها "مستوى المعٌشة فً العراق" ،وله مإلفات التصادٌة اخرى ابرزها
"مشكلة االرصدة االسترلٌنٌة" ( ،)7091و"كٌؾ ٌجب ان نعدل امتٌازات النفط؟" ( ،)7090و"التطور
فً حموق نمابات العمال" ( ،)7097و"صناعة الزٌوت النباتٌة فً العراق" ().7099
وتحتوي مجموعات جرٌدتً "االهالً" و"صوت االهالً" على مماالت عدة عالج فٌها مشكالت العراق
السٌاسٌة وااللتصادٌة ،وهً لو جمعت ألصبحت كتابا ضخما ً فً شإون العراق وشجونه خالل الفترات
التً تعود الٌها.
ولد انتمد دمحم حدٌد فً مماالته وكراساته سوء التخطٌط االلتصادي لدى الفبة الحاكمة ،وحالة تردي
االسواق وارتفاع اسعار المواد الؽذابٌة وؼٌر ذلن من المماالت والبحوث التً تتعلك بمشكالت العراق
ولضاٌاه الحٌوٌة.
وسنة  ،7098كتب ممالة مهمة فً مجلة "نٌو ستٌتسمان اند نٌشن" بعنوان "الوضع فً العراق" كان لها
صدى كبٌر فً االوساط البرٌطانٌة المعنٌة بالشإون العرالٌة ،فضال عن صداها فً العراق .ولد رصدت
الممالة تارٌخ العراق الحدٌث حتى فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة ،وهاجمت حكومة ارشد العمري
التً كانت فً الحكم آنذان ،ولد جاء فٌها:
"إن الراي العام العرالً ٌعتمد ان برٌطانٌا مسإولة عن االوضاع فً العراق .فالبرٌطانٌون ٌساندون
الطبمة الحاكمة الرجعٌة ضد االصالح التمدمً ،وٌشاع فً العراق ان اعمال االضطهاد والتنكٌل بدأت
ٌطلب من البرٌطانٌٌن .وٌعتمد ان برٌطانٌا تهدؾ الى اضعاؾ المعارضة الجماهٌرٌة لسٌاستها فً
فلسطٌن ،والى منع انتشار النفوذ السوفٌاتً .ولكن مهما كان هذا االعتماد مبالؽا فٌه ،فانه اذا استمرت هذه
االوضاع السٌاسٌة وااللتصادٌة ؼٌر المرضٌة ،واذا تؤخر اجراء االصالحات المطلوبة السرٌعة ،فان
كراهٌة عرب العراق لبرٌطانٌا ستشتد وسٌصبح مولفها سٌبا ً فً هذا الجزء من العالم".
ولد منعت المجلة المذكورة من دخول العراق مدة معٌنة على اثر نشر هذه الممالة.
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بمً دمحم حدٌد بعٌدا ً عن الحٌاة السٌاسٌة العملٌة فً السنوات االخٌرة باستثناء بعض الممابالت التً
اجراها مع الربٌس السابك احمد حسن البكر بناء على طلب االخٌر الستشارته فً بعض الشإون العامة،
حسبما روي فً مذكراته .وسنة  7009ؼادر العراق لمضاء اجازة فً انكلترا مع اوالده.
ولد اتصل بً – رحمه هللا – فً لندن ،وكان لد بدأ ٌفكر فً كتابة مذكراته ،فصحبته الى مركز الوثابك
العامة اذ كان ٌرؼب فً االطالع على ما جاء فً الوثابك البرٌطانٌة عن العراق خالل السنوات التً
اسهم فٌها فً حٌاة العراق السٌاسٌة معارضا او مسإوالً .واتٌحت لً فً تلن االثناء ،مصاحبته
ومجالسته ،وكان برؼم تمدمه فً السن محتفظا ً بنشاطه الذهنً وذاكرته الواعٌة ،ولم تمض على ذلن
سنتان ،اال اصٌب بكسر فً الحوض على اثر زلة لدمه ،ما حد من حركته واستوجب اجراء جراحة.
ولكنه عاد فاستؤنؾ نشاطه واخذ ٌستمبل اصدلاءه وزواره ،وتمكن بعد ذلن من العودة الى العراق فً
اواخر سنة  ،7001فمضى فً بؽداد سنتٌن ٌتابع اعمال شركته بمدر المستطاع فً ظروؾ الحصار
الجابر المفروض على العراق .وفً نهاٌة سنة  7009عاد الى انكلترا لمواصلة العالج ،ولكن بعد
وصوله بمدة لصٌرة زلت به المدم مرة اخرى ،وسمط على مولع الجراحة السابمة نفسه ،فانتمل الى احد
المصحات فً ضاحٌة من ضواحً لندن ،حٌث استعاد نشاطه وحركته ولم ٌنمطع عن استمبال وتتبع
احوال العالم واخبار العراق والوطن العربً .ولد اتٌحت لً زٌارته هنان وتزوٌده بعض الصحؾ
والمجالت ؼٌر مرة.
وفً شهر آذار (مارس)  7000اصٌب دمحم حدٌد بجلطة فً رأسه ،ولكنها مرت سرٌعة ولم تترن اثرا
ٌذكر .واستمر على نشاطه النسبً وحٌاته الٌومٌة من مطالعة ومن إمالء مذكراته .وفً تموز (ٌولٌو)
من تلن السنة اجتاحت انكلترا موجة شدٌدة من الحر فتؤثر بها ،واصٌب بمرض "ذات الربة" الذي اودى
بحٌاته لٌلة  1/9آب (اؼسطس)  7000وله من العمر اثنتان وتسعون سنة ،وهكذا انتهت حٌاة حافلة
لسٌاسً عرالً مرموق ووطنً كبٌر ،وشخصٌة لدمت لبالدها خدمات جلٌلة ،وكانت من االمثلة النادرة
فً الوطنٌة والنزاهة واالخالص.
كان دمحم حدٌد ،على امتداد حٌاته السٌاسٌة ،معتدال فً ارابه ،والعٌا فً تمدٌره لالمور .اتهمه بعض
خصومه وخصوم "الحزب الوطنً الدٌممراطً" بالشٌوعٌة وبمدر من المسإولٌة عن انتشارها فً
العراق ،ولكن اعماله وموالفه تدل داللة لاطعة على انه لم ٌكن شٌوعٌا ،بل ان الٌسار الشٌوعً وصؾ
"الحزب الوطنً الدٌممراطً" بالٌمٌنٌة والبرجوازٌة الوطنٌة .وكان من اهداؾ دمحم حدٌد من البماء فً
الحكم الحد من المد الشٌوعً والحفاظ على التوازن بٌن الموى السٌاسٌة.
والوالع ان دمحم حدٌد كان ٌإمن باالشتراكٌة المعتدلة والدٌممراطٌة التً تناسب ظروؾ العراق السٌاسٌة
وحالته االجتماعٌة فً رإٌة والعٌة وفهم عمٌك الوضاع العراق وحاجاته ،بعٌدا عن الموالؾ المتطرفة
التً تبناها الحزب الشٌوعً الذي كان الٌنحرؾ عن موالؾ االممٌة الشٌوعٌة وسٌاسة الحزب الشٌوعً
السوفٌاتً ،سواء اكانت تلن الموالؾ تناسب ظروؾ العراق وتخدم مصالحه ام تتجاهل ذلن .فمد كان
والء دمحم حدٌد التام للعراق ،واهتمامه متجها الى مصالحه وحدها ،بمنؤى عن االللٌمٌة والطابفٌة
والمصلحة الشخصٌة والنفوذ االجنبً ،نزٌها ،محافظا على كرامته الشخصٌة فً جمٌع الظروؾ.
وجاءت مذكرات دمحم حدٌد انعكاسا لشخصٌته ،وتعبٌرا صادلا عن تفكٌره وثمافته وتطور ارابه السٌاسٌة
واتجاهاته االجتماعٌة وعاللاته الشخصٌة التً كانت تتسم على الدوام ،باالعتدال واالتزان ،واحترام
الرأي االخر ،ومنالشته بالمنطك الهادئ وبعفة اللسان .لذلن ،كان دمحم حدٌد ٌحمل كل من ٌتعامل معه
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على الصعٌد السٌاسً او الشخصً على احترامه حتى وان اختلؾ معه فً الرأي او االتجاه .اما عاللاته
العابلٌة واالجتماعٌة فكانت تتصؾ بالصدق والجدٌة والتزام الوعود والدلة فً المواعٌد ولواعد االداب
والخلك الرفٌع.
وال بد لً ،وانا اكتب هذا ،من االشارة الى اننً لم اكن ٌوما من اعضاء "الحزب الوطنً الدٌممراطً"
(او اي حزب سٌاسً آخر) ،ولم ارتبط بدمحم حدٌد باي صلة شخصٌة خاصة او مصلحة معٌنة ،وانما
اتٌحت لً فرص كثٌرة لمتابعة سٌرته السٌاسٌة عن بعد فً شتى المناسبات منذ اواخر الثالثٌنٌات.
واعتمد ان كل من اتٌح له ان ٌتعرؾ الى هذا الرجل او ٌرالب حٌاته السٌاسٌة وعاللاته الشخصٌة ٌرى
مثل هذا الرأي.
وتتناول هذه المذكرات سٌرة دمحم حدٌد منذ والدته فً الموصل واٌام طفولته فٌها ،ثم دراسته فً مدارسها
وذهابه للدراسة فً الجامعة االمٌركٌة فً بٌروت حٌث بدأت عاللاته بزمالء عرالٌٌن ،تلن العاللات
التً امتدت الى اواخر حٌاته ،ثم دراسته فً لندن على ٌد اساتذته الذٌن استفاد منهم وتؤثر بارابهم ،ثم
عودته الى العراق وعمله فً وزارة المال ،وعضوا مإسسا وفاعال فً "جماعة االهالً" وعضوا ربٌسٌا
مهما فً "الحزب الوطنً الدٌممراطً" وناببا لربٌسه على مدى سنوات طوٌلة ،وتولٌه وزارة المال بعد
 79تموز (ٌولٌو)  7096وعمله مع عبد الكرٌم لاسم والخالؾ الذي نشب بٌن عبد الكرٌم لاسم وعبد
السالم عارؾ ،وما ٌعرفه عن المضٌة الكردٌة ومالبساتها وتطوراتها وعاللة مصطفى البارزانً
الشواؾ فً الموصل ومحاولة اؼتٌال عبد
بالحكومة العرالٌة بعد  79تموز (ٌولٌو)  ،7096ثم حركة ّ
الكرٌم لاسم وانسحاب العراق من "مٌثاق بؽداد" ،واالتفاق االلتصادي مع االتحاد السوفٌاتً.
وتتناول المذكرات بكثٌر من االسهاب دور دمحم حدٌد فً مفاوضات النفط مع الشركات االجنبٌة وما بذله
من جهود الصدار المانون رلم ( )69الذي كان دمحم حدٌد مهندسه ولد ضمن به مصالح العراق فً
المناطك ؼٌر المستثمرة ’،وتروي تفاصٌل المفاوضات وتطوراتها.
وفً المذكرات اٌضا ،معلومات وتفاصٌل عن مطالبة عبد الكرٌم لاسم بالكوٌت ،وعن نشاط "الحزب
الوطنً الدٌممراطً" ،والخالؾ الذي نشب داخل الحزب فً اواخر عهد عبد الكرٌم لاسم ،واختالؾ دمحم
حدٌد مع ربٌس الحزب وصدٌمه المدٌم كامل الجادرجً ،واستمالته من الوزارة ومن الحزب فً آن واحد،
وتؤسٌس حزب جدٌد هو "الحزب الوطنً التمدمً".
وتحتوي المذكرات اٌضا ،على فصل اضافً فً تمدٌم عهد عبد الكرٌم لاسم الذي كان دمحم حدٌد من
اركانه ومن ابرز شخصٌاته المدنٌة واكثرها تمتعا بثمة عبد الكرٌم لاسم واحترامه ،مع عرض
موضوعً ألهم الجوانب السلبٌة واالٌجابٌة فً ذلن النظام.
وفً المذكرات جوانب من دمحم حدٌد الشخصٌة وظروؾ اعتماله بعد انمالب شباط (فبرٌر) 7081
ومجًء عبد السالم عارؾ الى الحكم ،والفترة التً لضاها فً سجن انفرادي .واخٌرا ،ولوع انمالب 71
تموز (ٌولٌو)  7086وتولً البعثٌٌن الحكم فً العراق.
وٌؤتً ذلن كله فً سرد والعً صرٌح ،واسلوب خال من الحمد ،ومن دون تبجح وال تضخٌم لدوره
الشخصً فً االحداث ،تلن الظاهرة التً نالحظ فً كثٌر من مذكرات الساسة اآلخرٌن.
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وال بد من االشارة هنا ،الى ان هذه المذكرات انتهت نهاٌة مفاجبة من دون ان تتاح لالستاذ دمحم حدٌد
الفرصة لمراجعتها وتنمٌحها بنفسه ،وذلن ما حاولت المٌام به .ولو امتد به االجل ولام بذلن بنفسه لكانت
النتٌجة افضل بطبٌعة الحال.
ولد رحبت بتحمٌك هذه المذكرات المٌمة واعدادها للنشر بسبب ما اكنه من احترام لصاحبها ،شاكرا ً
ً هذه المهمة ،ثمتهم .واننً الشعر باعتزاز كبٌر وانا الدم هذه المذكرات الى
الوالده الذٌن عهدوا ال ّ
ثرا جدٌدا ً لتارٌخ العراق السٌاسً
المارئ العرالً والعربً وكلً ثمة باهمٌتها ،وبانها ستكون مصدرا ً ّ
الحدٌث ،واضافة مفٌدة الى ما صدر حتى اآلن من مذكرات الساسة العرالٌٌنن تلمً اضواء جدٌدة ومفٌدة
على جوانب كثٌرة من ذلن التارٌخ ،فضال عن انها تعرض سٌرة ؼنٌة ومشرفة لشخصٌة خدمت بالدها
بكل كفاٌة واخالص ،وفٌها كثٌر من الدروس والعبر ،وهً جدٌرة بان تكون لدوة لالجٌال المادمة فً
صالبة الرأي والثبات على المبدأ واالخالص فً الوطنٌة.
المصدر :ملحك جرٌدة المدى 9977/8/7
http://almadasupplements.com/news.php?action=view&id=2271
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