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من حديث الذكريات في رحاب الصحافة
أل�����ف�����ري�����د س���م���ع���ان

تظل العالقة بين االدباء والصحافة ازلية ال يمكن
ان تنفصل او تتباعد وقد يصيبها بعض الذبول او
تتعرض لفرقة ربما تكون محسوبة خالل الظروف
العسيرة او ضعف الدعم المادي او الزام الصحافة
بالصمت والغياب السباب سياسية او ادارية او
اية احتماالت اخرى ،وليس هناك غرابة في هذا
االرتباط الودي الحميم بين االدب والصحافة
لسبب واضح هو حرص االديب على نشر انتاجه
مزهوا لكي يرضي القراء اوال والثبات وجوده في
عالم محدود المساحة جزيل العطاء ينثر االفكار
ويتابع المعارك ويالمس الشفاه ويتبادل النظرات
الحنون مع الحروف السائبة او القاتمة على سطور
ال تستقر وهي تعتبر مضطجعا?لالفكار التي تغط
في عوالم الهدوء والصمت الناضج.

يف الب ��دء ار�س ��لت ق�ص ��ائدي االوىل لتن�ش ��ر يف جمل ��ة
«ال�صباح» امل�صرية ومن ثم اىل جريدة «االديب» املو�صلية
ثم اىل جملة « النادي» التي كان رئي�س ��ا لتحريرها ال�شاعر
الع�س ��كري نعم ��ان ماه ��ر الكنع ��اين وكان ��ت بعن ��وان «
ت�س ��ا�ؤل» .انه ��ا بداية احللم كيف ندخ ��ل اروقة هذا العامل
ال�س ��احر ،كيف نط ��رح افكارنا ونفر�ش رغباتنا ون�ص ��افح
الأيدي الت ��ي رمبا نالها التعب وبع�ض االحباط واالبتعاد
ال�سب ��اب �سيا�سية او حماية الق�ل�ام مالحقة ،او الهرب من
مطاردة البنادق االمنية و�سياط الكلمات العاتبة.
كانت حملة جديد ح�سن با�شا التي يقع حتت ظاللها �شارع
املتنب ��ي و�أزقة ال تدخله ��ا ال�سيارات تنت�ش ��ر فيها ع�شرات
املطاب ��ع املتنوع ��ة االحج ��ام واملنا�شئ وخم ��ازن الورق،
وكافة م�ستلزم ��ات الطبع والتن�ضي ��د والتجميع و�سواها
م ��ن امل�سميات ،وقد جتمعت فيها مقرات ال�صحف املختلفة
االجتاهات والآراء.
جري ��دة « الر�أي الع ��ام» للجواهري يف زقاق �ضيق بجوار
جام ��ع احليدر خانة « ،البالد» ل� �ـ روفائيل بطي و»الزمان»
لل�سمع ��اين قرب االعدادي ��ة املركزي ��ة و»االخبار» جلربان
ملك ��ون و «االه ��ايل» للجادرج ��ي الكب�ي�ر ق ��رب االعدادية
وجمل� ��س الن ��واب ،وجري ��دة « الع�ص ��ور» ل�سلي ��م ط ��ه
التكريت ��ي وجمل ��ة «الوادي» تط ��ل على �ساح ��ة الر�صايف
وجري ��دة «الوطن» حل ��زب ال�شعب /عزي ��ز �شريف وكانت
هنال ��ك جتمع ��ات االدب ��اء يف املقاه ��ي املج ��اورة :مقه ��ى
الربملان ومقهى الزهاوي ومقهى ح�سن عجمي.
كن ��ا نتجول يف هذه االزق ��ة نلتقي يع�ضن ��ا وند�س انوفنا
يف مق ��رات ال�صحف ون�سع ��ى اىل ان تكون لنا كلمة تن�شر
او ق�صي ��دة ونتطوع مل�ساع ��دة ا�صدقائنا العاملني يف هذه
ال�صح ��ف جمان� � ًا .هنا جمي ��د الونداوي وال�ب�راك وهناك
منري رزوق و�سجاد الغازي ويف الريا�ضة �شاكر ا�سماعيل
وعب ��د اخلالق م ��ال الل ��ه يف جري ��دة اال�ستق�ل�ال و�ألفريد
�سمع ��ان يف قرن ��دل و�ص ��وت االح ��رار .وكان ��ت هنال ��ك
�صحاف ��ة م ��ن نوع آ�خ ��ر وهي �صحاف ��ة الن�ض ��ال� ،صحيفة
احل ��زب ال�شيوع ��ي التي كان ��ت تختلف عن تل ��ك ال�صحف
فهي مطبوعة بجهاز الرونيو على ورق (�أي فور) ،وغالبا
ما تكون رديئة ولكنها مق ��روءة وغنية ب�أفكارها وعطائها
وحتليالتها وكانت ت ��وزع �سرا ويجري تبادلها عن طريق
الرف ��اق ،وتخافه ��ا ال�سلط ��ة كم ��ا كان من يقتنيه ��ا يخ�شى
وقوع ��ه بي ��د ال�شرط ��ة وهي يف �أح ��د جيوب ��ه .وكانت يف

بع�ض االوق ��ات تكتب على ورق خفي ��ف وت�ستن�سخ باليد
وبا�ستعم ��ال الكارب ��ون م ��ع توجي ��ه بكتابة ن�س ��خ اخرى
وتوزيعه ��ا للرف ��اق واال�صدق ��اء ب�سع ��ر متوا�ض ��ع ،دعم� � ًا
للح ��زب ولك ��وادره ال�سرية الت ��ي كر�ست نف�سه ��ا للن�ضال
ال�س ��ري وتعي�ش يف بيوت �سري ��ة ..وال حت�صل على قوت
يومه ��ا ب�سهول ��ة ..ولكن بقناعة رائعة .رغ ��م املخاوف من

اكت�شاف ه ��ذه البيوت من قبل رجال ال�سلطة والتحقيقات
اجلنائي ��ة وم ��ا يرتت ��ب عل ��ى ذل ��ك م ��ن تعذي ��ب ،حتقيق،
واعتداءات واعتبارهم �صيدا ثمين ًا ت�ستحق عليه املكاف�آت
والرتفيع واحتالل مواقع متقدمة يف ال�سلطة.
خ�ل�ال تلك الف�ت�رة كنت اعمل متطوع ��ا يف جريدة (�صوت
االح ��رار) يف حقل الريا�ضة ،وقد رافق ��ت �شاكر ا�سماعيل

ال ��ذي فتح اب ��واب الريا�ضة يف جريدة (الب�ل�اد) بدعم من
ال�صحف ��ي الكبري فائق بطي ثم عملت مرة اخرى يف جملة
(قرن ��دل) ل�ص ��ادق االزدي ،ومل تنقط ��ع خط ��اي عن �شارع
املتنب ��ي كلما �سنحت يل فر�صة ون�شرت عدة ق�صائد حظي
بع�ضها ب�شيء م ��ن االهتمام ،مثل ق�صي ��دة (�سليني) التي
ن�شرت يف جريدة (الع�صور) ،من ابياتها:
«�سليني كيف تنت�صر ال�شعوب
ويق�ص عن مواطننا غريب
�شفيف النور لي�س له ن�ضوب
نبذت احلب لن �أبغي حبيب ًا
فكل منا�ضل عندي حبيب»
كم ��ا ار�سلت ق�صيدة عن ال�سالم ال اتذكر منها �شيئا ولكنها
كان ��ت طويل ��ة ون�ش ��رت يف جري ��دة ال اذكره ��ا ل�سليم طه
التكريتي با�سم زهري احمد ،وبعد ن�شرها دعتني اجلريدة
فيم ��ا بع ��د لزيارتها (للتع ��رف على �شخ�ص ��ي الكرمي) ومل
اذهب طبع ًا لأين اعتربت ذلك كمين ًا جنائي ًا.
عمل ��ت مع �شاك ��ر ا�سماعيل يف جري ��دة (الريا�ضي) وكنت
اكت ��ب با�سم (فريد) واتابع مباري ��ات كرة القدم او �أتناول
م�شكل ��ة ريا�ضية وب�أ�سل ��وب غري م أ�ل ��وف مطعم مبفردات
ادبية مثال« :التقت على الب�ساط االخ�ضر ،اثنتا وع�شرون
وردة حم ��راء وزرق ��اء يف مب ��اراة حا�سم ��ة» �أو «ت� � ٌل م ��ن
االل ��وان كان عل ��ى مدرجات امللعب» وق ��د فوجئ املهتمون
بالريا�ض ��ة ان ��ذاك وطلبوا من �شاكر ا�سماعي ��ل ان يعرفهم
عل ��ى (فريد) من بينهم م�ؤيد الب ��دري و�سواه وكنا نناوئ
ريا�ضي ��ي ال�سلطة والقوميني يف هذا امليدان وكان ح�صاد
ذل ��ك �صدور اول كتاب ي�ضم جمموعة الالعبني امل�شهورين
�آنذاك حتت عنوان (دليل االبطال) بقلم (�شاكر فريد).
ومت ��ر االي ��ام ،وت�صدر جمل ��ة (الفنون) رئي� ��س حتريرها
�ص ��ادق ال�صائ ��غ� ،صاحبه ��ا املخ ��رج كام�ي�ران ،لعلها اول
جمل ��ة فنية ن�شرت فيها ق�صيدة (ع ��ودة) وكنت قد ابتعدت
عن فيايف ال�شعر:
�س�أعود احت�ضن الورق
أ�صب من قرطا�سي املحموم الوان احلرق
و� ُّ
�س�أعود لل�شكوى
وللأمل اللذيذ وللأرق
وتطل ثورة  14متوز املجيدة ،تتنف�س الرئات التي طوقها
االره ��اب والرعب واخل ��وف ..وت�صدر (احت ��اد ال�شعب)
الت ��ي ت�ضم خ�ي�رة ك ��وادر احل ��زب الثقافية زك ��ي خريي،
عزي ��ز احل ��اج .و�سواهم ويطل ��ب مني ان اك ��ون حما�سبا
فاعت ��ذر الين ع ��دت اداوم يف كلية احلق ��وق ور�شحت لهم
ماج ��د العام ��ل .ولكن خطان ��ا مل تنقطع ع ��ن التوا�صل مع
اجلري ��دة .ومع اجلواهري وال�صحاف ��ة اجلديدة للوطني
الدميقراطي وحزب اال�ستقالل وال�شعب التي كان يديرها
يحيى قا�سم الذي كان ع�ضوا يف حزب ال�شعب مع املنا�ضل
الكبري عزيز �شريف ثم اخذها لنف�سه وا�ستقال من احلزب
وق ��د عملت فيها مرا�سال جتاري ��ا وعمل فيها ال�سياب حيث
اختري رئي�سا للتحرير يف جملة ت�صدر عنها كما كان يعمل
فيها املذيع حافظ القباين.
وبع ��د كارث ��ة �شباط اال�س ��ود ع ��ام  1963حي ��ث احتكرت
ال�سلط ��ة البعثي ��ة ال�صحاف ��ة اىل ان �ص ��درت «الثقاف ��ة
اجلديدة» عام  1969وعملت فيها ع�ضوا يف هيئة التحرير
(اللجنة االدبية) مع ها�شم الطعان ونور الدين فار�س ،كما
ت�سلم ��ت ادارة وحما�سبة املجلة .برفق ��ة د� .صالح خال�ص
ود� .سع ��اد حممد خ�ضر .وانت�شرت املجلة انت�شارا وا�سع ًا
يفوق اخليال حيث و�صل معدل اال�صدار اىل خم�سة ع�شر
ال ��ف ن�سخة ،م ��ا �أثار انتب ��اه ال�سلط ��ة �آن ��ذاك ،ويف نف�س
الوق ��ت كنت اعم ��ل رئي�س حترير جمل ��ة (االقت�صاد) التي
ت�صدر عن وزارة التج ��ارة .وعملت اي�ضا بعد عودتي من
الدرا�سة يف دم�شق يف (طري ��ق ال�شعب  -ااق�سم الثقايف)
وكن ��ت اداوم م�س ��اء ويح�ضر معي متطوع ��ا عدنان من�شد
وكان رئي� ��س الق�س ��م حمي ��د اخلاق ��اين .وح�صل ��ت �ضربة
ال�سبعيني ��ات وتفرق ��ت أ�ي ��دي �سب أ� ث ��م ع ��ادت االمور اىل
جماريه ��ا بعد �سق ��وط حكم البع ��ث ومازلن ��ا نتوا�صل مع
ال�صحاف ��ة ه ��ذه املهم ��ة املتعب ��ة ال�ساح ��رة الت ��ي يتقبله ��ا
ع�شاقه ��ا باعت ��زاز رغ ��م القي ��ود واالحراجات الت ��ي تثقل
اخلط ��ى وتناجي االفكار وترغم ع�شاقها على التعلق بها..
واحلن�ي�ن اليها ..واالقرار مبهابته ��ا ونفوذها الوا�سع يف
كل ارجاء الوطن.
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عندما أصبح كامل الجادرجي
أول رئيس لجمعية الصحفيين
س���ع���اد م��ح��م��د م��ره��ج

لقد شهدت االعوام 1944م-1946م نشاطا صحفيا
ملحوظا للجادرجي اذ انتهجت جريدة صوت
األهالي نهجا وطنيا ديمقراطيا في معالجتها
المقاالت الصحفية وقد كان ذلك مرتبطا بعوامل
عدة من بينها:
النضوج الفكري وااليديولوجي لشخصية
الجادرجي نتيجة لما مر به من تجارب عاصرت
حياته األولى المتمثلة بوالده وتربيته ونشأته،
فضال عن دخوله األحزاب المعارضة والعمل في
صحفها وتعرفه على السياسيين واالحتكاك بهم.

بل ��غ من العمر ح ��وايل �أكرث من ( )46عاما وهو �سن ن�ضج
الرجال.
ت�أث ��ره ب�أو�ض ��اع الع ��راق �سيا�سي ��ا واقت�صادي ��ا ويريد ان
يجعل من ه ��ذا البلد امنوذجا يحتذى ب ��ه كم�صاف الدول
الأُخرى وذلك الطالع ��ه على ما و�صلت اليه االمم الأُخرى
من رقي وتقدم ،من اجل ذلك كله الحظنا ارتفاعا يف اعداد
مقاالته وتنوعها.
�شن ��ت جري ��دة �ص ��وت الأه ��ايل حرب ��ا عل ��ى املعاه ��دات
والتحالف ��ات ،واكدت الدور الذي قام ب ��ه احلزب الوطني
الدميقراط ��ي وجريدت ��ه يف مقاومة االح�ل�اف الع�سكرية
والدع ��وة �إىل احلري ��ات الدميقراطي ��ة وحتري ��ر الب�ل�اد
العربي ��ة من هذه االحالف واملعاه ��دات ..غري خافية على
اح ��د ،ومنه ��ا املعاهدة الربيطاني ��ة ،املعاه ��دة االردنية –
الربيطاني ��ة ،واملعاهدة العراقية الرتكي ��ة ،وكتب مقاالت
عديدة عن ال�صحافة.
ومل تك ��ن فك ��رة ت�أ�سي� ��س نقاب ��ة لل�صحفيني ام ��را جديدا،
فق ��د وجه جمل�س ال ��وزراء كتاب ��ا �إىل وزارة الداخلية يف
�/10آب1932/م ،ح ��ول ت�ألي ��ف نقاب ��ة لل�صحفيني ،اال ان
املو�ضوع ت ��رك ومل يتم العودة اليه على الرغم من متابعة
الديوان امللكي له.
�سع ��ى اجلادرجي لتكوي ��ن جمعية ال�صحفي�ي�ن اذ مل يقف
الن�ش ��اط ال�صحف ��ي للجادرج ��ي عندم ��ا تن�ش ��ره جري ��دة
الأه ��ايل من االهتم ��ام بالتوعية ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية
البن ��اء ال�شعب ،بل �سع ��ى جاهدا جلمع �شم ��ل ال�صحفيني
بجمعي ��ة من �ش�أنها ان تكون منهم �سدا منيعا �ضد ا�ستبداد
احلك ��م وطغيانهم ولفتح باب احل ��وار فيما بينهم للتداول
يف �أمور �أُمتهم املقد�سة.
نظر اجلادرج ��ي �إىل م�س�ألة جتمع ال�صحفيني من الزاوية
العري�ض ��ة ملب ��د�أ حري ��ة ال�صحافة وهك ��ذا عقد الع ��زم منذ
الأربعيني ��ات لتكوي ��ن جمعي ��ة ال�صحفي�ي�ن الت ��ي ت ��وىل
رئا�ستها منذ تكوينها وظل فيها حتى عام 1951م.
مت اجتم ��اع ا�صح ��اب ال�صحف يف العا�صمة بغ ��داد ب�ش�أن
النقابة والرقابة اذ اجتمع يف ادارة جريدة �صوت الأهايل
كل م ��ن ال�س ��ادة رزوق غن ��ام وحمم ��د مه ��دي اجلواهري
ويحيى قا�سم ونور الدين داود و�صدر الدين �شرف الدين
ورفائيل بطي واجلادرجي يف /12كانون االول1944/م
وقرروا ما يلي:
�أوال :ال�ش ��روع بت�أليف نقاب ��ة لل�صحفيني يف بغداد وحمل

احلكومة على �إ�صدار النظام املتعلق بت�أليف النقابة.
ثانيا :االحتجاج على احلكومة على جتاوز �سلطة الرقابة
عل ��ى ال�صحف حدود �سلطتها القانونية وتقرر رفع مذكرة
تف�صيلية مع االحتجاج مبدى هذا التجاوز.
ثالثا :تقرر ان يعقد االجتماع الثاين لل�صحافيني يف /17
كانون الأول1944/م يف ادارة جريدة العراق.
ن�شرت جريدة �صوت الأهايل مقاال حتت عنوان «احتجاج
ا�صح ��اب ال�صحف» على اثر انعق ��اد ال�صحف اجتماعا لهم
ي ��وم /17كان ��ون االول1944/م ،جاء في ��ه« :ان ال�صحف
الت ��ي عانت م ��ن الرقابة م ��ا عانته من الت�صرف ��ات الكيفية
من ��ذ م ��دة طويلة والت ��ي مل ترف ��ع �صوتها اال عل ��ى انفراد
باالحتجاج واال�ستياء ،جند الآن احلالة التي بلغت حد ًا ال
ت�ستطي ��ع معه ال�سكوت ال�سيما بعد ان وجدت ان امل�ساعي
االنفرادي ��ة مل تثمر الثم ��رة املطلوبة الرج ��اع الرقابة �إىل
حدودها القانوني ��ة و�إىل احلدود املعقول ��ة التي تتنا�سب
ومكان ��ة ال�صحافة يف النظ ��ام الدميقراط ��ي» .لذلك دعتها
ه ��ذه احل ��ال �إىل االحتجاج لرفع �صوته ��ا ،وهي مغتبطة،
�إىل معاليك ��م مطالبة بحقوقها الطبيعي ��ة ،وتتلخ�ص هذه
املطاليب:
�أوال :الغ ��اء مال ��ه م�سا�س بحرية الن�شر م ��ن هذه املرا�سيم
امل�شار اليها.
ثاني ��ا :وحتى يتي�س ��ر و�ضع الت�شريع ال�ل�ازم لذلك ،نطلب
�إ�صدار تعليم ��ات �صريحة بكيفية ممار�س ��ة الرقابة عملها

�ضمن احكام القوانني.
ثالث ��ا :الغ ��اء التعليم ��ات ال�ص ��ادر �سن ��ة 1940م مبوجب
ال�سيطرة على و�سائل دفاع اململكة مبنع ا�صحاب ال�صحف
من ابقاء بيا�ض يف حمل ما متنع الرقابة ن�شره.
وا�ض ��اف مالحظ ��ة� :أنّ الرقاب ��ة حذف ��ت اربع ��ة ا�سطر من
االحتجاج.
ن�ش ��رت جمل ��ة الوط ��ن كلم ��ة ح ��ول جمعي ��ة ال�صحفي�ي�ن،
خال�صته ��ا ان وقف ح ��ق االنتماء �إىل ه ��ذه اجلمعية على
ا�صح ��اب ال�صح ��ف ال�سيا�سية وحده لي�س ل ��ه مربر ،وان
ال�صح ��ف �سواء كان ��ت �سيا�سية او �أدبي ��ة �أو فنية و�سائل
دميقراطي ��ة ،وان التفريق بني ه ��ذه ال�صحف عمل رجعي
مناق�ض للدميقراطية.
جاء �إي�ضاح رئي�س جمعية ال�صحفيني حول هذا املو�ضوع:
عندم ��ا �شعر ال�صحفيون باحلاجة املا�سة �إىل �إيجاد رابطة
جتم ��ع بينهم كانت النية متجه ��ة �إىل ت�أليف نقابة لهم على
غ ��رار نقاب ��ة املحام�ي�ن وغريه ��ا ،لكنه ��م وج ��دوا يف �أول
اجتم ��اع عق ��دوه له ��ذا الغر� ��ض ان هنال ��ك مانع ��ا قانونيا
يح ��ول دون ت�أليف النقابة ،ومبا �أنهم كانوا يعتقدون ب�أن
و�ض ��ع مثل هذا الت�شريع ي�ستغرق وقتا طويال فقد وجدوا
ح�ل�ا م�ؤقتا لت�أليف جمعية على ان ي�سعوا لقلبها �إىل نقابة
و �أ�ضاف �إىل ان غاية اجلمعية يف هذا ال�صدد كما جاء يف
نظامها الأ�سا�س هي:
توحي ��د جه ��ود ال�صحفي�ي�ن لت�أ�سي� ��س نقاب ��ة له ��م ورف ��ع

م�ست ��وى ال�صحافة وحت�سني كف ��اءة املحررين واملخربين
وكل م ��ا ي�ساع ��د عل ��ى تق ��دم ال�صحاف ��ة ب�صف ��ة عام ��ة من
النواح ��ي الأدبي ��ة واملادي ��ة ،وهن ��ا «�أود ان �أذكرك ��م ب ��ان
اجلمعية البد لها ان ت�ضم عنا�صر من خمتلف املبادئ فهي
�إذن لي�س ��ت حزب ��ا �سيا�سيا ذا مبد أ� مع�ي�ن ميكن ان ينطبق
عليه نقا�شكم».
�أر�سل اجلادرج ��ي ب�صفته رئي�س جمعية ال�صحفيني كتابا
�إىل وزي ��ر الداخلية ب�ش�أن تعطي ��ل جريدة الر�أي العام يف
�/4آب1945/م ج ��اء في ��ه« :ان جمعي ��ة ال�صحفي�ي�ن تلقت
با�ستغ ��راب ق ��رار معاليك ��م بتعطي ��ل جريدة ال ��ر�أي العام
�إىل اج ��ل غري م�سمى اعتب ��ارا م ��ن �/1آب1945/م ح�سب
منطوق مر�س ��وم �صيانة الأمن الع ��ام و�سالمة الدولة رقم
 56ل�سن ��ة 1940م ،وملا كان من جملة �أهداف جمعيتنا بذل
كل جمهود لتدعيم النظام الدميقراطي وتطبيقه بان�سجام
يف العراق.»...
وقد رفعت اجلمعية مذكرة �إىل رئي�س الوزراء �آنذاك حول
حري ��ة ال�صحافة ذكرت فيه «ان ا�س ��رة ال�صحافة العراقية،
عل ��ى اختالف مبادئ �أفراده ��ا ونزعاتهم ،ترى ان كل عمل
�إجرائي �ضد ال�صحافة من دون ان ي�ستند �إىل دالئل مادية
قاطع ��ة تقع ح�ص ��را حتت طائفة القوان�ي�ن العقابية يعترب
من الت�صرف ��ات الكيفية التي ال يقره ��ا الد�ستور العراقي،
ويخل ��ق بيئ ��ة �سيئ ��ة ال تعرق ��ل من ��و حري ��ة ال�صحاف ��ة
يف الع ��راق فح�س ��ب ،وامن ��ا ت ؤ�خ ��ر ال�صحاف ��ة العراقي ��ة
النا�شئة ...وبذلك حترم الدولة من ركن �أ�سا�سي من �أركان
الدميقراطية».
�أما ع ��ن ن�شاطه يف ع ��ام 1947م ،فقد تعر� ��ض اجلادرجي
يف ه ��ذه ال�سن ��ة �إىل املحاكمة يف /1مت ��وز1947/م وذلك
ب�سب ��ب ن�ش ��ره مقاالت عدي ��دة ومنه ��ا «بع ��ث الفا�شية يف
الع ��راق» و�إ�صداره كرا�س ًا بها �إذ جمعت هذه املقاالت على
�شكل كرا� ��س ومت بيعها يف الأ�س ��واق� ،إال ان احلكم �صدر
فيم ��ا بعد برباءته من الته ��م و الإفراج عن اجلريدة ولكنه
قب ��ل ان يتعر� ��ض �إىل املحاكم ��ة كان قد ن�ش ��ر مو�ضوعات
ع ��دة تتعلق بقان ��ون املطبوعات مثال «االجت ��اه يف تعديل
قان ��ون املطبوعات» ،و «قان ��ون املطبوعات قذى يف عيون
الد�ستور» ،و «كيف يجب ان يكون قانون املطبوعات».
عن ر�سالة (كامل اجلادرجي و�إ�سهاماته ال�صحفية)
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تدين النهضة العربية إلى الفن الصحافي بالكثير اذ ان خطوات التجديد األولى في الفكر واالدب واللغة
بدأت عبر الصحافة وماكان بمقدور االدباء العرب الخوض في ميادين النثر الحديث لوال حاجة الصحافة
إلى االفهام والتواصل مع القارئ فالمشروع النهضوي في العالم العربي إنما بدأ مع انتشار دور الطباعة
والصحف والمجالت أما المقالة فانها بنوعيها الذاتي والموضوعي ارتبط تاريخها في االدب العربي الحديث
بتاريخ الصحافة ارتباطا وثيقا فهي لم تظهر كفن مستقل شأنها في فرنسا وانكلترا بل نشأت في حضن
الصحافة منذ ظهورها وخدمت أغراضها المختلفة وحملت إلى قرائها اراء محرريها وكتابها .

بواكير المقال الصحفي في الصحافة العراقية
أري������ج ن���اظ���م س��ي��ال��ة

وبه ��ذ �أ�صبح ��ت املقالة ا�سا� ��س الفن ال�صحف ��ي اما اخلرب
فق ��د تراجع �إىل ح ��د الإهمال التام وبق ��ي هذا احلال حتى
ع ��ام 1930م اذ اتخذ الفن ال�صحف ��ي اجتاها اخر برز فيه
اخل�ب�ر وال�صورة نتيجة للتق ��دم املطبعي ومل يكن العراق
مبع ��زل ع ��ن حميط ��ه العرب ��ي فق ��د كان املقال ه ��و الطابع
املالوف لل�صحافة اليومي ��ة واال�سبوعية وكانت اجلريدة
الت ��ي ت�ص ��در بارب ��ع �صفح ��ات يف ذل ��ك الوق ��ت تخلو من
االنب ��اء اخلارجي ��ة واملحلي ��ة ل�ضع ��ف الو�سائ ��ل احلديثة
يف نق ��ل والتقاط االنباء بجانب �ضع ��ف االمكانات املادية
وقلة الإع�ل�ان كلها عوامل ل�سد الف ��راغ يف تلك ال�صفحات
باملق ��االت املطولة غ�ي�ر ان �صحافة الع ��راق بقيت متاخرة
ومل ت�سج ��ل �أي تق ��دم مهن ��ي يذك ��ر فيم ��ا يتعل ��ق برق ��ي
ال�صحاف ��ة يف �سائ ��ر البل ��دان العربي ��ة وكان م ��ن عوامل
تاخره ��ا االمي ��ة الت ��ي كان يع ��اين منه ��ا اغلبي ��ة ال�شع ��ب
العراقي ف�ضال عن انها كانت وليدة جهود فردية ومل ت�صل
�إىل االنت ��اج على نطاق وا�س ��ع فقد �سيطر عليها الكثري من
املرتزق ��ة الذين �سع ��وا �إىل التحيز وم�صانع ��ة املحتل مما
افق ��د الثقة به ��م وب�صحفهم فل ��م يكن يف الع ��راق يف املدة
(1869م – 1908م) �أي ��ة �صحيف ��ة اهلية بجانب ال�صحف
الر�سمية الثالث (زوراء) ،و(ب�صرة) ،و(مو�صل) فلم تكن
احلكوم ��ة العثماني ��ة ت�سم ��ح مبن ��ح االمتياز ال�ص ��دار اية
�صحيف ��ة مهم ��ا كان نوعها وكان ابرز م ��ا مييز �صحف تلك
املرحلة الركاكة واالبتعاد عن املقايي�س الأدبية وا�ستعمال
ال�سج ��ع والبيان الذي ال طائلة فيه وبع ��د �إعالن الد�ستور
العثم ��اين عام 1908م اخ ��ذت ال�صحاف ��ة ال�شعبية بالنمو
عل ��ى ايدي جماع ��ة من ال�صحفيني �س ��اروا بها نحو خدمة
ال�شع ��ب متجهني بها �إىل الب�ساطة يف الأ�سلوب والدقة يف
املعن ��ى وذل ��ك ل�صلة املقال ��ة الوثيقة باجلمه ��ور من جانب
ومن جانب اخر فانه ��ا مهدت الطريق ملعظم الكتاب لبلوغ
ال�شهرة فقد ا�ستطاع كتاب املقالة الأدبية ان يعربوا ب�شكل
مو�ضوع ��ي ع ��ن جت ��ارب ال�شع ��ب ع ��ن طري ��ق اح�سا�سهم
بواق ��ع العراقيني مما اثر يف اجتاه ��ات املقالة يف اواخر
ه ��ذه امل ��دة وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د قبي ��ل احل ��رب العاملية
الأوىل اذ ب ��د�أت املقالة تطالب بل�س ��ان العراقيني باحلرية
واال�ستق�ل�ال وكان اب ��رز مامتيزت به املقال ��ة قبيل احلرب
العاملية الأوىل وجود العناوي ��ن البارزة وت�ضمني ال�شعر
واحلك ��م والآي ��ات القر�آني ��ة وانع ��دام الرتقي ��م وانت�ش ��ار
بع� ��ض الكلمات وامل�صطلح ��ات اجلدي ��دة والظاهرة التي
ميك ��ن مالحظتها على �صحافة العراق من ��ذ ن�ش�أتها وحتى
تا�سي� ��س احلكم الوطن ��ي ع ��ام 1921م ان الق�صيدة كانت
اق ��وى تعب�ي�را واعمق ت�أثريا م ��ن املقال ويرج ��ع ذلك �إىل
الطبيع ��ة العراقي ��ة التي هي اق ��رب �إىل الطبيع ��ة البدوية
وه ��ذا خ�ل�اف ماكان ��ت عليه ال�صحاف ��ة امل�صري ��ة يف املدة
الزمني ��ة نف�سه ��ا فاملق ��ال ال�صحف ��ي يف م�ص ��ر كان الرائد
للفنون الأدبية كلها.
وكان ال�سي ��د حممد عبد احل�سني اول م ��ن ادخل فن املقال
يف ال�صحاف ��ة العراقية ابان الث ��ورة العراقية عام 1920م
ومن ث ��م تعاقب الكت ��اب واالدباء وال�سيما كت ��اب املقاالت

املو�ضوعية من رجال الأحزاب ال�سيا�سية و�أ�صبح الطابع
ال�سيا�س ��ي يغل ��ب على املق ��االت ال�صحفي ��ة يف املعاجلات
كله ��ا احلزبية وامل�ستقل ��ة �أواملعار�ضة وامل ؤ�ي ��دة ل�سلطات
احلك ��م ان ��ذاك وكان ��ت ال�صحف تك�ث�ر من كتاب ��ة املقاالت
املطول ��ة اما افتتاحيات اجلرائد حت ��ى احلزبية منها فكان
معظمه ��ا يكتب ويوق ��ع با�سم ��اء كتاب من داخ ��ل وخارج
ا�س ��رة التحري ��ر وترج ��ع �سيط ��رة املق ��ال ال�سيا�سي على
�صح ��ف تلك املرحلة �إىل تنامي وتعاظ ��م ال�شعور الوطني
ل ��دى ابن ��اء ال�شع ��ب اما اه ��م اجلوان ��ب ال�سيا�سي ��ة التي
اعطاه ��ا املقال �أك�ث�ر ثقله واهميت ��ه هي امل�سال ��ة الوطنية
وا�ستقالل البالد فقد رافق هذا اجلانب ال�صحافة العراقية
ب�ش ��كل عام واملقال ب�شكل خا�ص منذ نهاية احلرب العاملية
الأوىل وحت ��ى ث ��ورة 1958م كم ��ا ان م� أس�ل ��ة احلري ��ة
واحلي ��اة الدميقراطي ��ة داخ ��ل الب�ل�اد والقومي ��ة العربية
ووح ��دة م�صريها مثلت هي الأُخ ��رى نقطة اهتمام �شغلت

املق ��ال يف ال�صحافة العراقية واهمل املقال جوانب �أُخرى
التق ��ل �أهمية عن اجلانب ال�سيا�س ��ي كاجلانب االجتماعي
فق ��د كان االعتق ��اد ال�سائ ��د ان يف حل امل�ش ��اكل ال�سيا�سية
ح�ل�ا للم�شاكل ا أُلخ ��رى كلها ف�ضال عن ن ��درة وجود كتاب
متخ�ص�صني يف معاجلة النواحي االجتماعية لقد امتازت
املق ��االت يف امل ��دة الواقع ��ة ب�ي�ن عام ��ي 1914م -1921م
مبي ��زات تختلف عما كان ��ت عليه يف العه ��د العثماين فقد
اجتهت بلغته ��ا و�أ�ساليبها وجهة �أدبي ��ة واهتمت باختيار
االلفاظ ال�سهلة مع االعتناء باملعاين وجودة العبارة.
ومن ابرز كتاب املقال الذين �شاركوا يف التحرير والكتابة
طيل ��ة م ��دة مابع ��د ث ��ورة الع�شري ��ن حتى ان ��دالع احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة ع ��ام 1939م ه ��م :باقر ال�شبيب ��ي ،وعبد
الغف ��ور البدري ،وحمم ��د عبد احل�س�ي�ن ،وفهمي املدر�س،
و�إبراهي ��م �صالح �شكر ،و�إبراهيم حلم ��ي العمر ،ورفائيل
بط ��ي ،وحممد ر�ضا ال�شبيبي وغريه ��م وكان عام 1930م

بداي ��ة لظهور مالمح املظاهر االجتماعية على املقالة فاخذ
ال ُك ّتاب يتعمقون يف درا�س ��ة احوال جمتمعهم ومايعج به
م ��ن تناق�ضات وب ��د�أت املقال ��ة تعر�ض �ص ��ورا حية ناطقة
حلياة الطبقات الكادحة وبانته ��اء احلرب العاملية الثانية
انبثقت احلياة احلزبية من جديد بعد ان توقفت عن العمل
اث ��ر ن�شوب احل ��رب ب�أمر م ��ن احلكومة ففي ع ��ام 1946م
ظه ��رت جمموعة م ��ن الأح ��زاب ال�سيا�سية الت ��ي �أ�صدرت
�صحف ��ا عدي ��دة مثل ح ��زب اال�ستقالل ،واحل ��زب الوطني
الدميقراط ��ي ،وحزب االحرار ،وح ��زب االحتاد الوطني،
وح ��زب ال�شعب فق ��د �أدخل فريق من �سا�س ��ة تلك الأحزاب
�أ�سلوبا جديدا على املقال متثل يف تب�سيط لغته وت�ضمينه
مفاهي ��م �سيا�سي ��ة جدي ��دة مل تك ��ن موجودة قب ��ل احلرب
العاملي ��ة الثانية لكي ي�ستطيع ان يواك ��ب تطور االو�ضاع
ال�سيا�سية الداخلية والعاملية والذي فر�ض بدوره �أ�سلوبا
حديثا يف الكتابة ال�سيا�سية والعلمية واملو�ضوعية.
وميك ��ن الق ��ول ان املق ��ال ال�صحفي يف اربعيني ��ات القرن
املا�ض ��ي ق ��د امت ��از بتع ��دد االجتاه ��ات وتبلوره ��ا ومنو
�أ�ساليب متميزة يف الكتابة فهناك مقاالت جريدة (الزمان)
الهادئ ��ة ومق ��االت ال�شاع ��ر حمم ��د مه ��دي اجلواه ��ري
ال�صدامي ��ة امللتهب ��ة يف جريدة(اجله ��اد) ومق ��االت كام ��ل
اجلادرجي الر�صينة يف جريدة (�صوت االهايل) ومقاالت
عزي ��ز �شريف يف جريدة (الوطن) ومق ��االت جرائد (لواء
اال�ستقالل) و(اجلبه ��ة ال�شعبية) و(اال�سا�س) وغريها من
ال�صح ��ف وب�ص ��ورة عام ��ة كان املقال ال�سيا�س ��ي واالدبي
والفك ��ري والنقدي هو الطابع الرئي� ��س ل�شكل وم�ضمون
ال�صحاف ��ة العراقية منذ ن�ش�أته ��ا حتى اواخر االربعينيات
و�شه ��دت االع ��وام م ��ن 1954م1958 -م تط ��ورا ملحوظا
عل ��ى �صعي ��د العم ��ل ال�صحف ��ي �سواء م ��ن ناحي ��ة التقنية
بادخ ��ال مكائن الطبع احلديثة اوم ��ن ناحية ظهور �أنواع
جديدة من املق ��ال وهو (التعليق ال�سيا�سي) على االحداث
الداخلية والعربية والعاملي ��ة كما اوجدت بع�ض ال�صحف
باب (اليوميات) وبد�أ ُك ّتاب تلك املقاالت باالعتناء بال�شكل
وامل�ضم ��ون واالبتع ��اد عن احل�ش ��و والرتكي ��ز على نقطة
واح ��دة يف �أي مو�ضوع يتناول ��وه باملعاجلة وبعد ثورة
 14مت ��وز 1958م دخل والول مرة �إىل ال�صحافة العراقية
التحقي ��ق ال�صحفي واملقال الق�ص�ي�ر واال�ستفتاء ال�شعبي
�س ��واء �أكانت تل ��ك ال�صحف حزبي ��ة �أو م�ستقلة كما حفلت
ال�صحاف ��ة بالعديد من املتغريات الت ��ي مل تكن تعرفها قبل
ه ��ذا الوق ��ت منه ��ا تغري لغ ��ة الكتاب ��ة ال�صحفي ��ة و�شيوع
الف ��اظ وعبارات جديدة ا�سهمت ب�شكل وا�ضح يف تب�سيط
لغ ��ة الكتابة وتقبلها ل ��دى القراء ال�سيم ��ا اجلدد منهم مما
�ساع ��د على ظه ��ور طبقة جديدة من الق ��راء كان لها دورها
يف ات�س ��اع دائرة الثقافة العامة وات�شار الوانها و�صورها
والي ��وم ي�سهم املق ��ال ال�صحفي ا�سهاما فاع�ل�ا يف تطوير
العملي ��ة االت�صالي ��ة اذ �صرن ��ا ن�شه ��د يف كل ي ��وم �صورة
جدي ��دة للق ��راء الذي ��ن �أ�صبح ��وا م ��ع الوق ��ت �شخ�صيات
تتج ��اوب مع كاتب املقال ع ��ن طريق التفاع ��ل والتوا�صل
(االميي ��ل) مم ��ا ا�سه ��م يف تطوي ��ر املجتمع اجلدي ��د الذي
�أ�صب ��ح وا�ضحا للعيان بع ��د �سنوات الن�ض ��وج ال�سيا�سي
واالدب ��ي وهذا يعن ��ي ان ال�صحاف ��ة يف مرحلتها اجلديدة
�أ�صبح ��ت تتمتع بالتقدي ��ر الالزم ملا لها من دور يف احلياة
الإن�سانية عامة.
عن ر�سالة� :إبراهيم �صالح �شكر �صحفي ًا
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تجربة الصحافة في مسيرة الشيخ جالل الحنفي
د .ان�����وار ن��اص��ر حسن

في بداية فتوته مارس جالل الحنفي العمل
الصحفي ،إذ كان يدرس مساء في المدرسة
المأمونية ،ويعمل نهارا ً في مجلة الهداية
األسالمية التي ظهرت في عام ( ،)1930وقد
دخل أليها من خالل أعجابه بها عندما قال فيها
شعرا ً نشرته المجلة وكان شعره يدور حول
الفوارق الطبقية بين الناس وعرف من ذلك أدانته
للطبقات البرجوازية المتخمة .وأستحسنت
قصيدته هذه فألحقوه في العمل بالمجلة.
فأفاد من وجوده فيها فؤائد عدة حيث عمل في
التصحيح والمحاسبة وحتى الجباية كما أستفاد
من عمله باألطالع على عدد كبير من الصحف التي
تصل إلى المجلة عن طريق التبادل فضال ً عن
تعرفه على عدد من رجال الدين وأئمة المساجد
والكتاب وساعدته هذه األجواء على زيادة وتوسيع
خزينه الثقافي والمعرفي .

وبعي ��دا ً ع ��ن عمل ��ه يف ه ��ذه املجل ��ة ،كان يح ��رر �صحيفة
�أ�سبوعية �شخ�صية لها �سجل حمفوظ يف مكتبته اخلا�صة،
وكان ��ت هـ ��ذه ال�صحيفةتـخـط بي ��د احلنف ��ي و�أعوانه يف
بداية الثالثينات وحتديدا ً يف (يوم ال�سبت بدايات ال�شهر
الثامن من عام  .)1930وقد �أ�ستمر �صدور هذه ال�صحيفة
ملدة عام�ي�ن �إذ حمل �آخر عدد لها الرق ��م الأربعني .وعاونه
يف كتابته ��ا من �أقرانه زك ��ي ال�سالمي ون ��دمي الأطرقجي
وعب ��د الله فا�ضل الدليمي وغريه ��م والهدف من حتريرها
حت ��ى « تكون تاريخا ً لن ��ا يف امل�ستقبل و�سج�ل�ا ً لأعمالنا
لي�س يف االمكان طيه « .
و�أطل ��ق احلنفي بادئ الأمر عل ��ى �صحيفته ا�سم (ال�سيف)
ثم غ�ي�ر �أ�سمها بعد �صدور �أعداد منها �إىل �أ�سم (ال�شريعة)
وغلب عليها الطابع الديني.
وف�ض�ل�ا ً عما تقدم ،ف�أنه �أ�صدر �صحف ��ا ً جعلها ميدانا لبث
الدع ��وات الأ�صالحي ��ة الأجتماعية والتي م ��ن بينها جملة
ديني ��ة �أدبي ��ة �أ�سبوعي ��ة هي جمل ��ة (الفت ��ح).ويف مكتبته
اخلا�ص ��ة يوجد الكت ��اب الر�سمي اخلا� ��ص باملوافقة على
�أ�صداره ��ا ويق ��ع تاريخ ��ه يف( 23كان ��ون الث ��اين )1939
وبتوقيع(ابراهي ��م حلم ��ي العمر) مدي ��ر الدعاية،كما كان
احلنف ��ي رئي�سا ً لتحري ��ر جملة(النا�شئة) التي �صدرت يف
بغداد عام(.)1935
وقد ناق�ش احلنفي يف مذكراته فوائد العمل يف ال�صحافة
بكونه ��ا « مدر�س ��ة �صغرية مترن الكاتب عل ��ى �أن ين�شغف
بكتاب ��ة املق ��االت املتنوعة والتحري ��ر يف خمتلف الأفانني
وتهي ��ب ب ��ه �إىل �أن يدر� ��س ليتمك ��ن م ��ن حت�س�ي�ن �إن�شائه
وحتبريه «.
و�أ�ست�شه ��د يف ه ��ذا املج ��ال بالكات ��ب امل�ص ��ري (م�صطفى
لطف ��ي املنفلوط ��ي) الذي ق ��ال عنه « �أن م ��ن الأ�سباب التي
جعل ��ت املنفلوط ��ي ممن ي�ش ��ار الي ��ه بالبن ��ان يف الأن�شاء
والبي ��ان �أنه مت ��رن على التحرير م ��دة طويلة يف �صحيفة
�صغرية يدوية كان ي�صدرها �سماها املدر�سة « .
وله ��ذا ع َّد التمري ��ن على الكتابة م ��ن الأدوات الرئي�سة ملن
�أراد العم ��ل يف ال�صحاف ��ة وذك ��ر يف هذا ال�ص ��دد ن�صيحة
�أ�ستاذه ح�سني �أفندي الأعظمي الذي طلب من طالبه قائال ً
« �أعينوين �أيها الطالب بكتاباتكم والأ ف�أين غري قادر على
تربيزك ��م يف الكتاب ��ة و�أنه ��ا لتحتاج �إىل مت ��رن ومطالعة
للو�صول �إىل باب احلكمة « .
لق ��د عم ��ل احلنفي م ��ع جمموع ��ة م ��ن ال�صحفي�ي�ن ون�شر

مقاالت ��ه يف ع ��دد م ��ن ال�صحف
كم ��ا ب�ي�ن �آراء ُه يف كتاب ��ات
البع�ض منهم حي ��ث عـــد (كمال
الدي ��ن الطائ ��ي) م ��ن ا ألف ��راد
القالئل م ��ن رج ��ال الدين ممن
يح�سن ��ون املقال ��ة ال�صحفي ��ة
وال�سيم ��ا م ��ا كان منه ��ا متميزا
ً باللهج ��ة ال�شدي ��دة والنق ��د
الرهيب .كما ع َّد (مهدي حيدر)
�صاح ��ب جمل ��ة (الأقت�ص ��اد)
مـــ ��ن البارزي ��ن يف جم ��ال
النق ��د ال�صحف ��ي وال�سيم ��ا يف
موا�ضي ��ع ال�صناعات واحلرف
والتجار.
و�أع�ت�رف ب� ��أن مه ��دي حيدر له
ف�ض ��ل كبري علي ��ه يف حثه على
الن�ش ��ر يف جملت ��ه الأقت�ص ��اد.
ومم ��ن �أ�شتغ ��ل يف �صحفه ��م
(نور الدي ��ن داود) الذي وجده
ذا ح ��ذق يف العم ��ل ال�صحفي،
واملعروف عن ن ��ور الدين داود
هذا أ�ن ��ه �أول من دعا �إىل ت�أ�سي�س وكال ��ة للأنباء و�أ�س�سها
بالفع ��ل اوائل اخلم�سين ��ات .واحلنفي كان من بني ب�ضعة

ا ألف ��راد الذي ��ن عمل ��وا يف ه ��ذه الوكالة الت ��ي كانت تزود
ال�صحاف ��ة والأذاعة بالأخب ��ار وكان مقرها يف عمارة تقع

يف ب ��اب الآغا .وقد �أجروا حينه ��ا �أت�صاالت وا�سعة بكثري
من ال�صح ��ف العربي ��ة والعاملية وقد حملت ه ��ذه الوكالة
عنوان ��ا ً لها (وكالة �أنب ��اء ال�شرق) �أال �أنها مل ت�ستمر �سوى
ثالثة �أ�شهر ب�سبب عجز اجلماعة عن دفع رواتب العاملني
وت�سديد بدل �أيجار املقر.
كما كانت له جتربة طريفة مع �سليم ح�سون رئي�س حترير
جري ��دة (العامل العربي) حي ��ث يقول « �أتذك ��ر �أين نظمت
ق�صيدة عنوانها (الكتاب) وذهبت بها �إىل �صحيفة (العامل
العرب ��ي) فوج ��دت الأ�ست ��اذ �سلي ��م ح�س ��ون ي�ست�صغ ��ر�أن
ينظ ��م �صبي ق�صي ��دة وطلب من ��ي العودة الي ��ه يف اليوم
الث ��اين غري �أين جل�س ��ت �أمامه �أق ��وم الق�صي ��دة و�أنقحها
عل ��ى هدى �أ�شارته ث ��م رفعتها الي ��ه وكان يراقب ما �أ�صنع
ف�أذابه يت�سلمها مني ويعد بن�شرها وقدن�شرها بعد يوم �أو
يومني « .
وم ��ن ال�صحفيني الذين �أعج ��ب بحذقه ��م ال�صحفي ف�ضال
ع ��ن �سليم ح�سون �صاحب جري ��دة (العامل العربي) رزوق
غنام (� )3صـاحــب جريدة العراق ،وخالد الدرة يف جملته
(ال ��وادي) وعبد القادر ال�ب�راك �صـاحـب �صحيف ��ة (الأيام
والبلد) واحلاج نعمان العاين �صاحب جريدة (العرب).
ويف ر�أي احلنف ��ي ان معظ ��م رج ��ال ال�صحاف ��ة القدم ��اء
تخرج ��وا عل ��ى ي ��د رزوق غن ��ام �صاح ��ب جري ��دة العراق
ال�ص ��ادرة يف الع�شرينات ويق ��ول احلنفي عن رزوق غنام
ودوره يف ال�صحاف ��ة العراقي ��ة « �أنه بحق �شيخ ال�صحافة
العراقي ��ة يف جيل الع�شرين ��ات والثالثينات اذ كان حاذقا ً
يف التعبري الأعالمي حذقا ً عجيبا ً «.
�أما املوا�ضيع التي ن�شرها احلنفي فكانت البداية يف جملة
الهداي ��ة الأ�سالمية حيث ن�شر فيها ق�صائده التي كانت من
مقدم ��ة نتاجاته ال�شعري ��ة وان الق�صائد الت ��ي ن�شرها يف
املجلة كانت بدافع �أعجابه بها وبرجال الدين الذين كانوا
ين�ش ��رون فيها مقاالته ��م التي تدعو للأ�ص�ل�اح والتهذيب.
وكان ��ت �صحيفة بغ ��داد ل�صاحبه ��ا ال�شاعر (عب ��د الرحمن
البن ��اء) تن�شر له مقاالت كث�ي�رة ويف بع�ض الأحيان كانت
مقالته تن�شر بدال ً من �أفتتاحية اجلريدة .
ويع�ت�رف �أن ال ��ذي �ساعده يف منو ثقافت ��ه اللغوية ف�ضال
ً ع ��ن دور �أ�ساتذت ��ه يف اللغ ��ة والأدب ه ��و تراك ��م قراءت ��ه
للألفاظ والرتاكيب اجلميلة وانواع اال�شتقاقات والأبدال
وه ��ذا كله قد ح�صل عليه من خالل املطالعة اليومية للكتب
وال�صحف واملجالت �آنذاك (.)4
ويف معر� ��ض مقارنت ��ه ب�ي�ن ال�صحفي�ي�ن الذي ��ن عا�صرهم
والــذي ��ن �سبقوهم ذكر « �أن �صحفي اليوم �أف�ضل حظا ً من
�صحف ��ي الأم�س –�أي يف فرتة الثالثينات والأربعينات –
لأن عناء ال�صحفي احلدي ��ث �أقل بكثري من عناء ال�صحفي
الق ��دمي .فلق ��د كان ال�صحفي آ�ن ��ذاك يف الغالب هو املحرر
وه ��و املحا�سب وهو امل�صح ��ح وهو املخ�ب�ر املحلي .فهو
يرك� ��ض وراء الدوائ ��ر الر�سمية للح�ص ��ول على �شيء من
الأعالن ��ات وعل ��ى �ش ��يء م ��ن الأخب ��ار وكان املق�ص خري
مع ��وان ل ��ه يف تزوي ��د جريدت ��ه مبق ��االت مم ��ا ين�شر يف
�صحف �أخرى ال�سيما ما كان واردا ً منها من اخلارج « .
و�أ�ض ��اف ب� ��أن �صح ��ف الأم� ��س مل تك ��ن �صفحاته ��ا لتزيد
عل ��ى الأرب ��ع فلم ��ا �أ�ص ��در رفائيل بط ��ي جري ��دة (البالد)
�أواخ ��ر الع�شرين ��ات جعله ��ا �س ��ت �صفح ��ات .وكان يزين
كل ع ��دد ب�ص ��ورة �أو أ�ك�ث�ر ،وجعل فيه ��ا �أركان ��ا ً و�أبوابا ً
ويومي ��ات .و�أ�ش ��ار �أي�ضا ً �إىل �أن يون� ��س بحري ملا �أ�صدر
جريدة (العقاب) و�ضع لن�ش ��ر املقاالت منهجا ً �صار متبعا
ً حت ��ى اليوم وه ��و منهج (البقية) يف ال�صفح ��ة كذا وكذا.
وبذل ��ك �صارت ال�صفح ��ة الأوىل م�شحونة بالعناوين ذات
احل ��روف الكب�ي�رة الت ��ي تو�ضع ملق ��االت و�أخب ��ار كثرية
تكون بقاياها على �صفحة �أخرى .
هذا م ��ن جانب ومن جانب �آخر ق ��ام احلنفي مع جمموعة
م ��ن �أ�صدقائه بت�شكيل ما يعرف ب�أ�س ��م (مديرية ال�صحافة
العام ��ة) وو�ضـع ��وا له ��ا نظ ��ام ب�أ�س ��م (قان ��ون ال�صحافة
العام) رق ��م  3ل�سنة 1930م وقد ا�شتم ��ل قانون ال�صحافة
ه ��ذا على ثمانية �أبواب (ف�ص ��ول) وكل ف�صل �أحتوى على
جمموعة من املواد .وكان الف�صل الثاين قد عالج مو�ضوع
موا�صفات ال�صحف ،والثالث يف طلب الأجازة واخلام�س
يف الن�شر .
عن ر�سالة(جالل احلنفي و�أثره الثقايف يف املجتمع العراقي)
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كيف أصدر الجواهري جريدته (الرأي العام) سنة 1937؟
ع����ب����اس غ���ل��ام ح��س��ي��ن

لقد كان انقالب بكر صدقي العسكري حدث ًا بارزاً في
الساحة العراقية ،أعقبهُ تشكيل جمعية إصالحية من
نخبة من المثقفين والسيما من جماعة األهالي فض ً
ال
عن رئيس الوزراء باسم «جمعية اإلصالح الشعبي»
جهوده
وكان الجواهري يتعاطف معهم ويستثمر
ِ
الفكرية والصحافية لخدمة أغراضهم بعد أن فسحت
السلطات البريطانية ،ولو بشكل غير مباشر المجال
أمام هذه الفئات اليسارية بعد تفاقم المبادىء النازية
وغيرها من االفكار التي كانت تعادي بريطانيا.

وكان اجلواه ��ري ي ��رى يف رجال االنق�ل�اب �أ�شخا�ص ًا مناوئني
لال�ستعم ��ار و�أعوانه ��م وهم كذل ��ك ي�شاطرون ��ه يف االجتاهات
والآراء ،لذل ��ك تق ��دم اجلواه ��ري بطل � ٍ�ب اىل وزارة الداخلي ��ة
للح�ص ��ول عل ��ى امتي ��از لإ�ص ��دار جريـ ��دة م ��ع أ�ح ��د �أ�صدقائه
وه ��و الأ�ست ��اذ الأديب «م�صطف ��ى علي» وكان ��ت اجلريدة با�سم
«االنقالب» ،وفع�ل� ًا ح�صال على امتياز اجلري ��دة و�صدر عددها
الأول يف  25ت�شرين الث ��اين عام  1936وكانت الأعداد الأوىل
للجري ��دة تف�ص ��ح ع ��ن ت�أييد لالنق�ل�اب ومتجه ��ة كل االجتاه له
وناطق ��ه بل�سان �صاحب االنقالب احلقيق ��ي ويقول عبد الكرمي
الدجيل ��ي «ح�ي�ن حدث االنق�ل�اب �أندف ��ع اجلواهري ب ��كل قواه
مل�ساندت ��ه و�سرعان ما �أ�ص ��در جريدته تل ��ك وكان املفرو�ض �أن
يفوز بع�ضوية املجل�س النيابي خا�صة ورئي�س الوزراء حكمت
�سليم ��ان وجعفر �أبو التمن وزي ��ر املالية على �صلة وثيقة به اال
ان �صال ��ح ج�ب�ر ،وزير العدلية ،وقف ند ًا ح ��ال دون دخوله اىل
الربملان اجلديد.
كان ��ت جري ��دة االنق�ل�اب ت�ص ��در يف اول الأمر ث�ل�اث مرات يف
الأ�سب ��وع ومدة ق�صرية جد ًا حتى �صارت ت�صدر يومي ًا وو�ضع
جريدته حتت ت�صرف الكتاب واملفكرين لكي يدلو ب�آرائهم.
مل ي ��دم التفا�ؤل بتحقيق اال�صالح،اذ الحظ املفكرون و�أ�صحاب
ال ��ر�أي �أن �شيئ� � ًا مل يتغ�ي�ر ،و�أن ما يطمح ل ��ه ال�شعب من تغيري
و�أ�ص�ل�اح مل يلم�س ��ه �أحد ،لذا طالب ��ت جريدة الإنق�ل�اب وزارة
حكم ��ت �سليمان بالإ�ص�ل�اح يف كل جمال من جم ��االت احلياة.
ومل يلم� ��س اجلواه ��ري �أي تغيري يف احلكوم ��ة اجلديدة ،رغم
م�ساعيه م ��ع الآخري ��ن يف الدعوة للإ�ص�ل�اح وت�ضمني اجل�سد
ال�سيا�س ��ي بعنا�ص ��ر جي ��دة وجادة ،وب ��د�أت اخل�شي ��ة واحلذر
تنتاب ��ه من ف�شل جمي ��ع امل�ساعي الرامية للإ�ص�ل�اح �أو ًال وف�شل
طموح ِه يف الفوز بكر�سي النيابة ثاني ًا ،وبد�أ عندها يك�شف عن
خ�شيت ِه هذهِ وال�سيما يف مق ��ال �أ�سماه «ماذا بعد خم�سة �أ�شهر»
م�ؤكد ًا �أن التغيري طر�أ على البلد ومل حترك ال�سيا�سة االنقالبية
�ساكن ًا جتاه ال�شعب ومواقف احلياة لديهم ،ورثته عن الوزارة
ال�سابق ��ة ليذهب للقول «لكن احلقيقة م ��رة ولكنها على كل حال
حقيق ��ة آ�م ��ال املخل�ص�ي�ن املتعلقني به ��ذهِ ال ��وزارة ،وان ما كان
ينتظ ��ر ان يتم عل ��ى يد االنقالب �أ�ضحى وك أ�ن ��ه �سحابة �سوداء
م ��ن الت�شا�ؤم و�أن من كان يظن ان الإ�ص�ل�اح الفعلي الذي ينال
م ��ن �صميم الأو�ض ��اع االجتماعية ليحقنها ومي� ��س حياة الفرد
العراق ��ي يف كل نواحي ��ه الفا�س ��دة ،ظل حمل �ش ��ك وخوف من
بقاء كل �شيء قبل االنقالب».
عل ��ى الرغ ��م مم ��ا تق ��دم مل ت ��دم عالق ��ة اجلواه ��ري م ��ع رجال
الإنق�ل�اب ودي ��ة ،ف�سرعان ما �أخذ يوجه نق ��ده الالذع لهم متهم ًا
�أياهم بتخليهم عن الوع ��ود ،و�صادف �أن ح�صلت ق�ضية جعلت
ال�ش ��رخ وا�سع ًا ب�ي�ن اجلواه ��ري واالنقالبي�ي�ن وخال�صتها �أن
حرك ��ة احتج ��اج حدثت ب�ي�ن أ�ف ��راد الطبق ��ة الفقرية م ��ن �أبناء
الطائف ��ة اليهودي ��ة يف بغداد �ض ��د ارتفاع �أ�سع ��ار اللحوم التي
ي�شرتونه ��ا من اجلزارين اليهود اىل درجة �أن املحتجني هددوا
ب�شراء اللح ��وم من اجلزارين امل�سلمني فما َ
كان من اجلواهري
اال �أن ي�سانده ��م يف هذه الق�ضية ،التي �سميت فيما بعد بق�ضية
«الكا�ش�ي�ر والطاري ��ف» ف� ��أدى ذل ��ك اىل �إ�ض ��راب �أك�ث�ر اليهود

عن �ش ��راء حل ��وم الكا�شري ومن ث ��م زعزعة موق ��ف «احلاخام»
�سا�س ��ون خ�ض ��وري رئي� ��س الطائف ��ة اليهودي ��ة يف الع ��راق،
فذه ��ب هذا الرجل ليبذل كل مابو�سع� � ِه من جهود اليقاف حملة
اجلواه ��ري يف �أمر ه ��ذه املقاالت الت ��ي �شنته ��ا جريدته وبعد
حم ��اوالت متعددة ف�ض ًال ع ��ن تلويح ِه للجواه ��ري باملال ليكف
ع ��ن حتري�ض ِه لهم� ،أخذ اجلواه ��ري ي�ساندهم �أكرث من ذي قبل

مم ��ا �أ�ضعف ذل ��ك امل�سعى وحمل ف�ض ًال عن ذل ��ك رئي�س الطائفة
اىل �أقام ��ة الدع ��وى يف املحاك ��م �ضد �صاحب جري ��دة االنقالب
بتهمة التحري�ض ،لتلقى تلك التهمة �آذان ًا م�صغية لدى احلكومة
املذكورة وت�صادر عدد اجلريدة اخلا�ص بالكا�شري والطاريف،
وتلق ��ي باجلواهري يف التوقيف بتهم ��ة �إثارة الر�أي العـام ،ثم
�إن رف� ��ض رئيـ� ��س املحكمة �إط�ل�اق �سـراح اجلواه ��ري بالكفالة

املعتادة يف كل الق�ضايا مما يعزز القول ان توقيف ال�شاعر جاء
ب�إيعاز من لدن احلكومة نف�سها.
حك ��م اجلواه ��ري بال�سجن مدة �شه ��ر بهذهِ التهم ��ة ،وعوطلت
جريدت ��ه قب ��ل املحاكم ��ة لك ��ن اجلواه ��ري مل ي�ضب ��ط �أع�صابه
م ��ن ق ��رار احلاكم فهتف يف قاع ��ة املحكمة �أحتجاج� � ًا على قرار
املحكم ��ة �ضد ُه عاد ًا ه ��ذهِ املحاكمةب�أنها غري عادل ��ة بحق ِه و�أنها
كان ��ت متحيزة فثارت ثائ ��رة احلاكم ف�ضاعف ل ��ه احلكم بتهمة
�إهان ��ة املحكم ��ة اىل �شهري ��ن ،انق�ص ��ت بع ��د ذل ��ك اىل خم�س ��ة
و�أربع�ي�ن يوم� � ًا بع ��د �أن ُق ��د َم ا�ستئناف� � ًا ،ق�ض ��ى معظمه ��ا يف
امل�ست�شفى العتالل �صحته.
بع ��د ف�ش ��ل وزارة حكم ��ت �سليم ��ان يف حتقي ��ق طموحاته ��ا
وا�ستقالة «رئي� ��س احلكومة» ومقتل بك ��ر �صدقي� ،شرع جميل
املدفع ��ي بت�أليف وزارت ��ه الرابعة يف �آب �سن ��ة  ،1937و�أعتمد
�سيا�س ��ة �إ�س ��دال ال�ست ��ار على الأح ��داث التي رافق ��ت حكم بكر
�صدق ��ي وتنا�س ��ي الأحق ��اد املرتتب ��ة عليه ��ا ،فق ��د �سم ��حَ جميل
املدفع ��ي لل�سيا�سيني خالل امل ��دة ال�سابقة بالع ��ودة والعفو عن
قتل ��ة بكر �صدقي لذا ع ��ا َد ال�صراع بني اليمني الق ��وي والي�سار
ال ��ذي الميلك م ��ن ال�سالح �س ��وى الفكر والإ�ص ��رار وهنا كتبت
جري ��دة الإنق�ل�اب ب�ش�أن ال ��وزارة اجلدي ��دة مق ��االت افتتاحية
حذرة منها «ال�شعب يريد اال�ستقرار» واتبعتها ب�شبيهة لها�أي�ض ًا
عنوانه ��ا «واجب احلكوم ��ة ال�صاحلة» وكتبت مقال ��ة ثالثة يف
«�ضرورة تنظيم جبه ��ة وطنية موحدة يف العراق» م�ؤكدة فيها
�أهمي ��ة توحيد وجهات النظر ال�سيا�سي ��ة ا�ستناد ًا اىل تطورات
العامل الراهنة التي الميكن للعراق ان يكون مبعزل عنها وعليه
يجب على «العراقيني» �أن يوحدوا �صفوفهم مثلما َف َع َل الزعماء
ال�سيا�سي ��ون يف الع ��امل حني وحدوا جهوده ��م لوقف حتركات
امل�ستعمرين وو�ضع ��وا خالفاتهم جانب ًا .ودع ��ت اجلريدة مرة
�أخرى اىل �ض ��رورة حماية االنتخابات م ��ن الت�شويه ،وتوفري
جو دميقراطي للمنتخبني ليختاروا ممثليهم احلقيقيني.
مل يعمد اجلواه ��ري اىل �إ�صدار جريدته االنق�ل�اب ثاني ًة وبعد
�أن �سقط ��ت حكوم ��ة االنقالب �أ�صدر جري ��دة �أخرى يف �6أيلول
�سن ��ة  1937حتم ُل �أ�سم ًا جديد ًا وه ��و «الر�أي العام» التي عرف
به ��ا اجلواه ��ري �أكرث من غريها م ��ن ال�صحف الت ��ي �أ�صدرها،
عُرفت «ال ��ر�أي العام» مبواقفها اجلريئ ��ة واملعار�ضة طيلة مدة
�صدوره ��ا بني عامي  ،1954-1937وبعد ان تعر�ضت للتعطيل
امل�ستم ��ر والطوي ��ل �أوقفه ��ا اجلواه ��ري حتى ث ��ورة 14متوز
 1958اذ ا�ستم ��رت يف ال�ص ��دور حت ��ى اوائل ع ��ام  1961على
الرغم م ��ن تعر�ضها للتعطي ��ل بني الآونة وا ألخ ��رى ،لذا برزت
بل ��ون دميقراط ��ي وا�ضح املع ��امل ونهج ��ت ال�سبي ��ل الي�ساري
وعُرف ��ت كذل ��ك عل ��ى امل�ست ��وى العرب ��ي يف لبن ��ان و�سوري ��ا
وفل�سط�ي�ن ،علم� � ًا �أن اجلواه ��ري ق ��د �أ�صدر �صحف� � ًا �أخرى يف
�أثن ��اء تعطيل اجلريدة وبهذهِ املنا�سبة �أطلق اجلواهري مقالته
الطويل ��ة وامل�ستفي�ضة يو�ض ��ح بها �سبب �إ�ص ��دارهِ فيما م�ضى
جري ��دة «االنق�ل�اب» وم ��ا جرت علي ��ه البالد من ت�أخ ��ر وويالت
وع ��دم �إ�صالح وما رام ��ت اليه ال ��وزارة الإنقالبي ��ة يف بادىء
الأم ��ر فيق ��ول مان�ص ُه «مل نك ��ن يوم �أ�صدرنا االنق�ل�اب �أكرث منا
ونح ��ن نكت ��ب ه ��ذهِ ال�سط ��ور ومل نكن ي ��وم 25كان ��ون الثاين
 1931أ�ك�ث�ر منا يف يوم �6أيلول � 1937شعور ًا ب�أن ت�أخر البالد
ور�ضوخه ��ا للأو�ضاع ال�شاذة والت�صرفات الكيفية و�أحت�ضانها
مبي ��زان القوان�ي�ن والأنظم ��ة اجلائ ��رة التي الت�صل ��ح ل�ضمان
رفاهية الدولة العراقية» ويزيد على ذلك املقال نف�سه «هكذا كان
االنق�ل�اب وهكذا كان الداف ��ع لإ�صدار اجلريدة لك ��ن �سرعان ما
خاب ��ت الظنون وتبددت الأحالم و�سرعان ما �أنك�شفت ال�صدور
واجنل ��ت ال�ضمائ ��ر فاذا به ��ا �س ��وداء ملطخ ��ة واذا بال�شهوات
والنزع ��ات تع�صف به ��ا ع�صف ًا �شدي ��د ًا ،واذا باحلديث يبتدىء
هم�س� � ًا وي�شتد في�صبح �ضجيج ًا ،واذا القوم يخدعون من حيث
ال يق�صدون».
�أما بالن�سبة اىل جريدة الر�أي العام واختيارهِ لهذا الأ�سم فيقول
«ووف ��ا ًء لهذهِ الرتب ��ة ورعاية مل�صلح ��ة ال�شعب ُت�ص ��در جريدة
«ال ��ر�أي العام» التي مل تخرت هذا الأ�سم عبث� � ًا ولكننا اخرتناها
للرغب ��ة يف التعبري عن الر�أي العام ب ��ه» ،هكذا كان اجلواهري
يعالج الأمور بع ��د االنقالب مبطالبته بتوحيد اجلهود و�إجراء
انتخاب ��ات نزيه ��ة لرتتقي مع البل ��دان املتط ��ورة .خالف ًا ل�سبق
دع ��واه بع ��دم التهاون مع خ�ص ��وم االنقالب وال�ض ��رب املوجه
اليه ��م دون �شفقة ،وهو �شكل �آخ ��ر يف االندفاعات التي �أت�سمت
بها �شخ�صية هذا ال�شاعر وال�سيا�سي.
عن ر�سالة (حممد مهدي اجلواهري ودور ُه ال�سيا�سي يف العراق حتى
عام )1997
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((كفاح الشعب))

الجريدة الشيوعية األولى في العراق
د ,م��ؤي��د ش��اك��ر الطائي
بعد �سفر فهد اىل مو�سكو ،اخذ عا�صم فليح على عاتقه ت�أ�سي�س
« جمعي ��ة مكافحة اال�ستعم ��ار واال�ستثمار « .ففي  8اذار 1935
وتلبي ��ة لدع ��وى عا�ص ��م فلي ��ح املوجه ��ة اىل �شيوعي ��ي بغ ��داد
والنا�صرية والب�صرة ،عقد االجتماع الت�أ�سي�سي يف احد بيوت
بغ ��داد القدمية ،ح�ضره ممثلو خاليا بغ ��داد واجلنوب .انعقاد
امل�ؤمت ��ر ال�ساب ��ع للكومن�ت�رن يف مو�سك ��و يف  25متوز 1935
فر�ص ��ة ثمينة ام ��ام احل ��زب ال�شيوعي العراق ��ي لال�شرتاك يف
امل�ؤمت ��ر والوقوف على او�ضاع االح ��زاب ال�شيوعية االخرى،
والعمل عل ��ى ربط احلزب ال�شيوعي العراق ��ي بالكومنرتن،او
يف اق ��ل تقدير احل�صول على اعرتاف من ��ه .يف وقت كانت فيه
االح ��زاب ال�شيوعي ��ة العربي ��ة معرتف ًا به ��ا وعلى عالق ��ة قوية
بهذه املنظمة ال�شيوعي ��ة .وقد اتخذت اللجنة املركزية جلمعية
مكافحة اال�ستعم ��ار واال�ستثمار خطوة جريئ ��ة بتغيري ا�سمها
اىل « احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي « ب�شكل ��ه ال�صريح وذلك يف
اجتم ��اع له ��ا اوا�س ��ط مت ��وز  .1935ويف نهاي ��ة ال�شه ��ر نف�سه
اتخذت خطوة ال تق ��ل اهمية وجر�أه عن اخلطوة االوىل،وذلك
با�ص ��دار �صحيفة �سري ��ة ناطقة بل�س ��ان احلزب ،ب�أ�س ��م « كفاح
ال�شع ��ب « ،التي ا�صر عا�صم فليح عل ��ى ان حتمل �صفة الناطقة
بل�س ��ان احل ��زب ،خمالف� � ًا يف ذل ��ك ر�أي عدد من اع�ض ��اء اللجنة
املركزية الذي ��ن عدوا هذا االجراء خطوة �سابقة لأوانها وتزيد
م ��ن مالحقة رجال ال�شرطة له ��م .والوا�ضح ان عا�صم فليح كان
يخطط حل�ضور اجتم ��اع الكومنرتن وهو ميثل تنظيم ًا حزبي ًا
�شيوعي ًا متكام ًال ي�ساعد يف احل�صول على اعرتاف �سريع به.
ا�ص ��در ال�شيوعيون جري ��دة « كفاح ال�شع ��ب « يف اواخر متوز
 ،1935و�ص ��در منه ��ا حتى ايل ��ول  1935ثالثة اع ��داد فقط ،اذ
توقفت بعد اعتقال رئي�س التنظيم عا�صم فليح،فقد �صدر العدد
االول يف اواخ ��ر مت ��وز  ،1935والعددان الث ��اين والثالث يف
�شه ��ر اب  .1935ويب ��دو ان اعتق ��ال عا�صم فليح ق ��د اثر كثريا
يف م�ست ��وى التنظي ��م ،ال�سيم ��ا يف ا�ستمرار �ص ��دور جريدة «
كفاح ال�شعب « .اال ان ا�صراره وهو داخل ال�سجن على وجوب
اال�ستم ��رار يف ا�صداره ��ا ليثب ��ت لل�شرط ��ة ب أ�ن ��ه لي� ��س زعيم ًا
للتنظي ��م ،كم ��ا ذك ��ر يف التحقيق ،ق ��د دفع بقي ��ة االع�ضاء ويف
طليعتهم زكي خريي اىل ا�صدار العدد الرابع يف ت�شرين االول
 ،1935ثم الع ��دد اخلام�س يف ت�شرين الث ��اين ،1935اذ اعتقل
بعدها بقية اع�ضاء الهيئة امل�ؤ�س�سة ،ف�أ�صدر التنظيم ال�شيوعي
الع�سكري العدد ال�ساد�س واالخري يف كانون االول .1935
كان ��ت جريدة « كف ��اح ال�شعب « متوا�ضعة ،ج ��اءت يف()-12 8
�صفح ��ة بن�صف حج ��م اجلرائد اليومي ��ة ال�ص ��ادرة يف بغداد.
وكان غالفه ��ا قرم ��زي الل ��ون م ��ن ال ��ورق اخلفي ��ف ،مطبوع ��ة
با آلل ��ة الكاتبة .وق ��د او�ضح زكي خ�ي�ري الطريق ��ة التي كانت
تطب ��ع بها بقول ��ه »:كان ��ت اجلريدة تكت ��ب با آلل ��ة الكاتبة على
الورق ال�شم ��ع وت�ستن�سخ ب�آلة اال�ستن�سال « .وكان عدد الن�سخ
املطبوعة حوايل ( )500ن�سخة للعدد الواحد ،وب�سعر ع�شرين
فل�س ��ا للن�سخ ��ة الواحدة .وكت ��ب عليها « كف ��اح ال�شعب جريدة
ت�صدرها اللجنة املركزية للح ��زب ال�شيوعي العراقي»،وحملت
على غالفها �صورة املطرقة واملنج ��ل وحتتها النجمة البل�شفية
احلم ��راء .وحت ��ت ا�س ��م اجلري ��دة كت ��ب «ل�س ��ان ح ��ال العمال
والفالح�ي�ن» ،ويف اجلان ��ب االمي ��ن من اجلريدة كت ��ب عبارة «
ت�صدره ��ا اللجنة املركزي ��ة للحزب ال�شيوع ��ي العراقي « ،ويف
اجلان ��ب االي�س ��ر كتب ن�ص ًا م ��ن البيان ال�شيوع ��ي ال�صادر عام
« 1848فلرتتع� ��ش الطبق ��ات احلاكمة امام الث ��ورة ال�شيوعية،
فلي� ��س للربوليتاريا ما تفق ��ده �سوى قيوده ��ا واغاللها وتريح
م ��ن ورائها عامل ًا با�سره « ،ون�ص اخ ��ر» وما احلكومة اال خدمي
حتر�س على م�صالح الطبقة الر�أ�سمالية ب�سحق الطبقة العاملة
وا�ستغالله ��ا « .ومل يظه ��ر ال�شعار ال�شيوعي « يا عمال وفالحي
الع ��امل احتدوا « و�شع ��ار �شيوعيي العراق « ي ��ا عمال وفالحي
الع ��راق احت ��دوا « اال يف الع ��دد الثاين م ��ن اجلريدة.وابتداء ًا
من عددها الرابع ال�ص ��ادر يف ت�شرين االول  1934كتب عليها»

ل�سان حال العمال والفالحني واجلنود».
مي ��زت اجلريدة نف�سها عن باقي اجلرائد يف عددها االول بعدم
تقدميها برنامج ووعود ال ميكن حتقيقها ولي�س لها من االهمية
�س ��وى خداع ال�شع ��ب للو�صول اىل كر�س ��ي احلكم ،واو�ضحت
ان اهدافه ��ا ت�س�ي�ر عل ��ى وفق خط ��ة منظمة بح�سب م ��ا تبتغيه
امل�صلحة والظروف ال�سائدة .واعلنت تبنيها القوة والعنف يف
طرد امل�ستعمرين و�سحق امل�ستثمرين .وان القوة والعنف هذه
تتمثل ب�سواعد العمال والفالحني وجميع الطبقات امل�سحوقة .
�ضم ��ت اجلري ��دة مو�ضوع ��ات متنوع ��ة �سيا�سي ��ة واقت�صادية
واجتماعية ،ف�ضال عن التعليمات التنظيمية التي كانت اللجنة
املركزي ��ة ت�صدره ��ا اىل ال�شيوعي�ي�ن وااله ��داف الت ��ي كان ��وا
ي�سع ��ون اىل حتقيقها،وكانت تكت ��ب على ال�صفحة االخرية من
اجلريدة.
كان ابرز ما تناولته اجلريدة من مو�ضوعات �سيا�سية ،هجومها
عل ��ى وزارة يا�سني الها�شمي الثانية ،اث ��ر اعتقال عا�صم فليح،
فق ��د و�صفته ��ا بانه ��ا وزارة جت�س� ��س ورجعية �س ��وداء،اذ انها
ت�سخر رج ��ال ال�شرطة وت�ص ��رف االموال للتج�س� ��س ومراقبة
العاملني �ضد �سيا�ستها من االحرار .
م ��ن جانب اخ ��ر �شجب ��ت اجلريدة طريق ��ة اج ��راء االنتخابات
النيابي ��ة يف الب�ل�اد وو�صفتها «بامله ��ازل االنتخابية التي تزيد
م ��ن ج ��رم احلكومة وظلمه ��ا « .وعار�ضت التجني ��د االجباري،
مو�ضح ��ة ان معار�ضتها لي� ��س لفكرة التجنيد بح ��د ذاتها النها

من مقت�ضيات اال�ستق�ل�ال ،وامنا املعار�ضة لتطبيقها يف وقت
يخ�ضع فيه الع ��راق للنفوذ واالحت�ل�ال الربيطاين ،مما جعل
ه ��ذا اجلي� ��ش اداة بيد امل�ستعم ��ر واعوانه م ��ن البورجوازية
واالقط ��اع فا�صب ��ح اجلي� ��ش جي� ��ش قم ��ع ال جي� ��ش ردع كم ��ا
حدث اب ��ان احل ��ركات الع�شائرية.ونددت اجلري ��دة بالوجود
الربيط ��اين يف العراق ،وطالبت بالغ ��اء املعاهدة العراقية –
الربيطاني ��ة لع ��ام  1930مع بريطاني ��ا ،وم�ص ��ادرة ما ميلكه
الربيطانيون من م�صارف وحقول نفط و�سكك حديد .
ام ��ا ب�ش ��ان ال�سيا�س ��ة العربية ،فق ��د احتجت اجلري ��دة ب�أ�سم
ع�ش ��رات �آالف عمال وفالح ��ي العراق على �سيا�س ��ة بريطانيا
اال�ستعماري ��ة جت ��اه �شيوعي ��ي فل�سط�ي�ن بالت�ضيي ��ق عل ��ى
ن�شاطه ��م واعتقالهم وع ��دم تنفيذ مطاليبه ��م باطالق �سراحهم
مبمار�س ��ة الن�شاط ال�سيا�سي العلني ،على الرغم من ا�ضرابهم
يف ال�سجن .
وعل ��ى �صعي ��د ال�سيا�س ��ة الدولي ��ة هاجم ��ت» كف ��اح ال�شع ��ب»
احلك ��م الن ��ازي االمل ��اين والفا�ش ��ي االيط ��ايل ،فكالهم ��ا تبعا
لوجه ��ة نظره ��ا،كان حكم� � ًا ارهابي� � ًا فر�ض ق�س ��ر ًا على االملان
وااليطاليني بقوة ال�سالح .ونددت بالغزو االيطايل للحب�شة.
وهاجمت �سيا�سة اال�ستعمار الربيطاين يف العامل املبنية على

ا�سا�س �سيا�سة « فرق ت�سد» وما �آلت اليه من قيام حرب اهلية،
كم ��ا ح�صل يف الهند ب�ي�ن الهندو�س وامل�سلم�ي�ن .ويف الوقت
الذي هاجمت في ��ه ال�سيا�سة الربيطانية،اثن ��ت على ال�سيا�سة
ال�سوفيتي ��ة بعد قيام الثورة البل�شفي ��ة (ثورة اكتوبر )1917
الت ��ي ح ��ررت االقلي ��ات القومي ��ة وال�شع ��وب ال�ضعيف ��ة التي
كان ��ت حتت احلكم القي�صري حتى ا�صبحت جمهوريات عمال
وفالحني �سوفيتية م�ساوية لرو�سيا نف�سها ،مثل تركمان�ستان
وارميني ��ة واذربيج ��ان واوزبك�ستان.واثنت عل ��ى ال�سيا�سة
ال�سوفيتي ��ة يف االهتم ��ام يف بن ��اء امل�شاري ��ع ال�صناعي ��ة يف
اجلمهوريات امل�ستقلة .
يف ال�ش� ��أن االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي ،حتدث ��ت اجلري ��دة
ع ��ن حتمية ال�صراع ب�ي�ن العم ��ال وم�ستغليه ��م الر�أ�سماليني.
وانتقدت نظ ��ام االقت�صاد الر�أ�سمايل وما ال ��ت اليه االو�ضاع
االقت�صادية ابان االزم ��ة االقت�صادية العاملية ()1933-1929
م ��ن تدهور يف معظ ��م دول العامل لنهجه ��ا الر�أ�سمالية ،ماعدا
االحت ��اد ال�سوفيت ��ي الذي احرز تقدم� � ًا كبري ًا عل ��ى الرغم من
ظ ��روف االزمة،وعلل ��ت ذل ��ك مبحا�س ��ن النظ ��ام اال�شرتاكي.
وحتدث ��ت ع ��ن �س ��وء الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي واالجتماع ��ي
للعم ��ال والفالحني وباقي فئ ��ات ال�شعب امل�سحوق ��ة ف�أ�شارت
اىل ط ��ول �ساع ��ات العم ��ل بالن�سب ��ة للعام ��ل العراق ��ي مع قلة
الأج ��ور ،واو�ضحت ان �سبب ذلك ،عدم وج ��ود قانون يحمي
وي�ضم ��ن حق العامل ال ��ذي ا�صبح كالآلة حينم ��ا تعطل ترمى
خ ��ارج املعم ��ل مت ��ى اراد �صاح ��ب العمل.وق ��د طالب ��ت برفع
اج ��ور عم ��ال ال�س ��كك احلدي ��د العراقي ��ة الت ��ي ال تتع ��دى ال
( )40فل�س ��ا للعامل،وه ��ذا االجر ال يتنا�سب م ��ع العمل ال�شاق
الطوي ��ل الذي يبذل ��ه العامل العراقي مقارن ًة م ��ع ما يتقا�ضاه
املوظف الربيطاين �صاحب الرات ��ب واملخ�ص�صات ال�ضخمة.
وا�ستنك ��رت ا�سلوب معاملة عمال ه ��ذه املن�ش�آت بطردهم عند
مر�ضه ��م او انقطاعهم عن العمل.وعدم دف ��ع اجور معاجلتهم
عند املر� ��ض .وحثت العم ��ال على اال�ضراب الع ��ام كي ينالوا
حقهم ،على ان تقود هذه اال�ضرابات جلنة من العمال انف�سهم
معروفة با�صرارها ونزاهتها ،وان جتعله ا�ضراب ًا ي�شمل كافة
عمال ال�سكك.
مل يك ��ن اهتم ��ام اجلري ��دة بالفالح�ي�ن يق ��ل ع ��ن اهتمامه ��ا
بالعم ��ال .فكتب ��ت ع ��ن ظل ��م ال�شي ��وخ وق�سوته ��م وا�ستغ�ل�ال
جه ��د الفالح،وا�ستم ��رار معاناة الف�ل�اح من امرا� ��ض املالريا
والبلهاريزي ��ا واجلدري والكول�ي�را .وطالبت بالغاء ال�سركلة
وتوزي ��ع االرا�ض ��ي االمريي ��ة على فق ��راء الفالح�ي�ن ،والغاء
قانون واجبات ال ��زراع ،واالفراج العام عن جميع امل�شرتكني
يف احلركات الع�شائرية ،وتخفي�ض ال�ضرائب املفرو�ضة على
الفالحني ب�شكل يتنا�سب مع انتاجهم ،والغاء ق�سم من الديون
املرتاكم ��ة من ��ذ �سنني طويلة الت ��ي تكبل الفالح�ي�ن واوالدهم
حتى املمات.
على الرغم م ��ن هذه اجلوانب االيجابية ف�إن اجلريدة مل تخل
من بع�ض امل�آخذ ابرزها هجومها القا�سي على رئي�س الوزراء
يا�س�ي�ن الها�شم ��ي واالنتقا� ��ص م ��ن قيمت ��ه واتهام ��ه بالف�ساد
االخالقي الأم ��ر الذي دفع احلكومة اىل مط ��اردة ال�شيوعيني
والق ��اء القب� ��ض على عدد م ��ن قياديهم كما �سب ��ق القول،االمر
ال ��ذي يك�ش ��ف اندفاعه ��م وقل ��ة خربته ��م يف ممار�س ��ة العمل
والن�ش ��اط ال�سيا�سي.والوا�ض ��ح ان اجلري ��دة عك�ست حقيقة
التبعي ��ة لالحت ��اد ال�سوفيتي من خ�ل�ال ن�شر بيان ��ات االممية
ال�شيوعي ��ة واهتمامه ��ا الوا�سع مبق ��ررات م�ؤمتره ��ا ال�سابع
عام  ،1935الت ��ي عدتها واجبة التنفيذ كخطوط عامة مل�سرية
احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي ،ف�ض�ل�ا ع ��ن متجيده ��ا التاريخ
ال�شيوع ��ي ومارك�س واجنل� ��س ،بينما مل تظهر اي ا�شاره اىل
التاري ��خ العربي اال�سالم ��ي واىل الق�ضايا العربية امل�صريية.
ويف �سياق الق�ضايا الداخلية جاء انقالب بكر �صدقي ووزارة
حكم ��ت �سليم ��ان ع ��ام  1936ليك�شف ��ا موقف احل ��زب من تلك
الق�ضاي ��ا ،ب ��كل ما انطوى علي ��ه ذلك املوقف م ��ن نقاط �ضعف
ونق ��اط ق ��وة ميكن ت�أ�شريه ��ا يف �ضوء م ��ا يرجح ان ��ه �سياق
تاريخي عام ال خا�ص.
عن ر�سالة (احلزب ال�شيوعي العراقي  1935ـ )1949

من طرائف اغالط الصحافة العراقية
رفعة عبد الرزاق محمد

كثيرة هي المشاكل التي واجهت الصحافة
العراقية في مسيرتها الطويلة ،فباالضافة الى
مشاكل الورق واالشتراكات وقانون المطبوعات
كانت مشكلة االغالط المطبعية،وما زالت،
العالمة البارزة في صحافتنا ،واليك طريفة من
طرائف االغالط المطبعية في صحافتنا.

وبعث بها اىل املطبعة وغادر ادارة اجلريدة م�سرعا.
و�ص ��درت اجلريدة يف ال�صباح ويف مقالتها االفتتاحية
العب ��ارة (وق ��د �سبق ان قلنا لفخام ��ة رئي�س الوزراء ان
ه ��ذه املادة القانونية حتذف يا غبي ..)..ا�ضطر رفائيل
بط ��ي ان يذه ��ب بنف�س ��ه اىل رئي� ��س ال ��وزراء وبي ��ده
م�سودات املق ��ال والت�صحيح الذي جرى عليها ،وقدمها
معت ��ذرا عم ��ا ورد يف املقال من خط�أ غ�ي�ر مق�صود ،يف
الوق ��ت نف�س ��ه ال ��ذي كان رئي� ��س ال ��وزراء ي�ضحك يف
قرارة نف�سه!
وكث�ي�را م ��ا كان ال�صحفي ��ون القدام ��ى يتحدث ��ون ع ��ن
طرائ ��ف االغالط الطباعية التي كانت ال�صحف اليومية
تق ��ع يف م�شاكله ��ا ،ومنها عندما ظه ��رت حدى ال�صحف
وقد ن�شرت �صورة النائب ثابت عبد النور وقد حتولت
كلمة (النور) اىل (الثور) ..ومما هو قريب من هذا
م ��ا ن�شرته احدى �صحف بغداد من ا�ستقبال الرئي�س...
لل�شخ�صي ��ة ال�سيا�سية ال�سورية �ص�ل�اح الدين البيطار
فقال ��ت يف �ص ��در �صفحته ��ا االوىل وبح ��روف كب�ي�ر:
(البيطار ي ��زور الرئي�س ع )...وال�ش ��ك ان التعبري كان
غري موفق ،اذ ان البيطار لقب ملهنة معروفة!!
وم ��ن الأخطاء امل�شهورة كان ��ت يف ال�صفحة الأوىل من
�إحدى �صحفن ��ا يف االيام االوىل من العهد اجلمهوري،
ويف عن ��وان بارز نقال عن ت�صري ��ح مل�س�ؤول كبري قوله
(ال ا�ستعم ��ار بعد الأم�س) ،و�سبب هدا اخلط�أ �أن حمرر
ال�صفحة الأوىل اعت ��اد �شطب كلمة (اليوم) يف الأخبار
الت ��ي ترد من وكاالت الأنباء وو�ضع كلمة (�أم�س) وهذا
�أم ��ر طبيعي لأن ال�صحف ت�ص ��در يف اليوم التايل ،وما
يح ��دث ه ��ذا الي ��وم يكون ق ��د ح ��دث �أم�س ،ولك ��ن ذلك
املح ��رر ويف زحم ��ة العم ��ل لي�ل�ا �أ�ستب ��دل كلم ��ة اليوم
بكلم ��ة الأم�س يف حديث للرئي�س �أحمد ح�سن البكر يف
عبارة (ال �أ�ستعمار بعد اليوم) فظهرت (ال �أ�ستعمار بعد
الأم�س)!.
وم ��ن �أ�شه ��ر الأخط ��اء املعروفة يف الو�س ��ط ال�صحفي،
م ��ا وقع يف خرب وفاة أ�ح ��د الأ�شخا� ��ص �إذ طلب رئي�س
التحرير ن�شر اخلرب (�إن وجد له مكان) وكتب بخط يده
تلك العب ��ارة .ويف اليوم التايل ظه ��ر خرب الوفاة ويف
نهايته �أ�سكنه الله ف�سيح جناته �إن وجد له مكان!!.

كان املرح ��وم رفائي ��ل بطي،يحر� ��ص عل ��ى ان ت�ص ��در
جريدت ��ه الذائع ��ة ال�صي ��ت (البالد) خالية م ��ن االغالط
الطباعي ��ة وخا�ص ��ة تل ��ك املق ��االت اخلط�ي�رة املتعلق ��ة
ب�سيا�سة الدول ��ة والنقدات املوجهة اليها ،وكان ــ رحمه
الل ��ه ـ� �ـ يق ��وم بت�صحي ��ح م�س ��ودات الطبع بنف�س ��ه قبل
ان يغ ��ادر ادارة اجلري ��دة ،ومل يك ��ن نظ ��ام امل�صححني
ملراجع ��ة املق ��االت املع ��دة للن�شر وتقومي لغته ��ا قد ظهر
بع ��د يوم كان ��ت املطاب ��ع بدائية قب ��ل ان تظه ��ر مطابع
الالينوتي ��ب ويق�ض ��ي مرت ��ب احل ��روف �ساع ��ات الليل
وراء (الت ��زكاه) يرت ��ب مواد اجلري ��دة برتتيب حروف
كلماته ��ا ث ��م يعيده ��ا اىل اماكنها بعد انته ��اء الطبع .او
كان ��ت احلروف امل�صنوع ��ة من م ��ادة (الر�صا�ص) يعاد
�سبكه ��ا بعد ان ت�صهر وتو�ض ��ع يف قوالب احلروف ثم
تربد باملاء ويجري ا�ستخدامها ثانية ،وكنا نرى يف كل
مطبعة زاوي ��ة فيها مرجل ال�صهر وقد ك�سي من الداخل
واخلارج مبادة الر�صا�ص.
ويف ي ��وم كانت االزمة ال�سيا�سي ��ة �شديدة ـ كتب رفائيل
بطي مقاال افتتاحيا يخاطب فيه رئي�س الوزراء ومعلقا
عل ��ى احدى املواد القانونية املقدمة اىل جمل�س النواب
ومم ��ا قال يف املقال( :وقد �سب ��ق ان قلنا لفخامة رئي�س
ال ��وزراء ان ه ��ذه امل ��ادة القانوني ��ة املقرتح ��ة .)..ومل ��ا
اطل ��ع على م�س ��ودات الطب ��ع ،ارت� ��أى ان يح ��ذف كلمة
(املقرتح ��ة) ف�شطب عليها وكتب بجانبها (حتذف) .وملا
اطل ��ع على امل�سودات الثاني ��ة وكان على و�شك اخلروج
وج ��د ان مرتب احلروف وكان جدي ��دا ال يعرف طريقة
رفائيل بطي يف الت�صحيح قد رتب العبارة كما يلي:
(وقد �سبق ان قلنا لفخامة رئي�س الوزراء ان هذه املواد
القانونية املقرتحة حتذف ..فا�ست�شاط بطي غ�ضبا ومد
خط ��ا ثانيا وكتب اىل جانب العب ��ارة (حتذف يا غبي))
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