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كيف صدرت وكيف احتجبت ؟

جريدة ( االنقالب ) ومحاكمة الشاعر الكبير سنة 1937
كان الش��اعر الكبري محمد مه��دي الجواهري يرى يف رجال انق�لاب  1936ووزارة
حكمت سليامن أش��خاص ًا مناوئني لالستعامر وأعوانهم وهم كذلك يشاطرونه يف
بطل��ب اىل وزارة الداخلية للحصول
االتجاه��ات واآلراء  ،لذلك تقدم الجواهري
ٍ
عىل امتياز إلصدار جريـدة مع أحد أصدقائه وهو األس��تاذ األديب "مصطفى عيل"
وكانت الجريدة باسم "االنقالب"  ،وفع ًال حصال عىل امتياز الجريدة وصدر عددها
األول يف  25ترشي��ن الثاين عام (1936وكانت األع��داد األوىل للجريدة تفصح عن
تأييد لالنقالب ومتجهة كل االتجاه له وناطقه بلسان صاحب االنقالب الحقيقي)
ويق ��ول عبد الكرمي الدجيلي "حني حدث االنقالب �أندفع اجلواهري بكل قواه
مل�ساندت ��ه و�سرعان ما �أ�ص ��در جريدته تلك وكان املفرو� ��ض �أن يفوز بع�ضوية
املجل� ��س النيابي خا�صة ورئي�س ال ��وزراء حكمت �سليم ��ان وجعفر �أبو التمن
وزي ��ر املالية عل ��ى �صلة وثيقة به اال ان �صالح جرب  ،وزي ��ر العدلية  ،وقف ند ًا
حال دون دخوله اىل الربملان اجلديد .
ومب ��رور االيام مل يلم� ��س اجلواهري �أي تغيري يف احلكوم ��ة اجلديدة  ،رغم
م�ساعي ��ه م ��ع الآخري ��ن يف الدع ��وة للإ�ص�ل�اح وت�ضم�ي�ن اجل�س ��د ال�سيا�سي
بعنا�ص ��ر جي ��دة وجادة  ،وبد�أت اخل�ش ��ية واحلذر تنتابه من ف�ش ��ل جميع
امل�س ��اعي الرامية للإ�صالح �أو ًال وف�ش ��ل طموحهِ يف الفوز بكر�سي النيابة
ثاني ًا  ،وبد�أ عندها يك�شف عن خ�شيتهِ هذهِ وال�سيما يف مقال �أ�سماه "ماذا
بعد خم�س ��ة �أ�ش ��هر" م�ؤكد ًا �أن التغيري طر�أ على البلد ومل حترك ال�سيا�سة
االنقالبي ��ة �س ��اكن ًا جت ��اه ال�ش ��عب ومواق ��ف احلي ��اة لديه ��م  ،ورثته عن
ال ��وزارة ال�س ��ابقة ليذهب للقول "لكن احلقيقة م ��رة ولكنها على كل حال
حقيقة �آمال املخل�صني املتعلقني بهذهِ الوزارة  ،وان ما كان ينتظر ان يتم
على يد االنقالب �أ�ضحى وك�أنه �سحابة �سوداء من الت�شا�ؤم و�أن من كان
يظن ان الإ�ص�ل�اح الفعلي الذي ينال من �ص ��ميم الأو�ض ��اع االجتماعية
ليحقنها ومي�س حياة الفرد العراقي يف كل نواحيه الفا�سدة  ،ظل حمل
�شك وخوف من بقاء كل �شيء قبل االنقالب" .
عل ��ى الرغ ��م مما تق ��دم مل تدم عالق ��ة اجلواه ��ري مع رج ��ال الإنقالب
ودية  ،ف�س ��رعان م ��ا �أخذ يوجه نقده الالذع لهم متهم� � ًا �أياهم بتخليهم
عن الوعود  ،و�ص ��ادف �أن ح�ص ��لت ق�ض ��ية جعلت ال�ش ��رخ وا�سع ًا بني
اجلواهري واالنقالبيني وخال�ص ��تها �أن حرك ��ة احتجاج حدثت بني
�أف ��راد الطبق ��ة الفقرية م ��ن �أبن ��اء الطائف ��ة اليهودية يف بغداد �ض ��د
ارتف ��اع �أ�س ��عار اللح ��وم التي ي�ش�ت�رونها من اجلزاري ��ن اليهود اىل
درجة �أن املحتجني هددوا ب�شراء اللحوم من اجلزارين امل�سلمني فما
كانَ من اجلواهري اال �أن ي�س ��اندهم يف هذه الق�ض ��ية ،التي �س ��ميت
فيما بعد بق�ض ��ية "الكا�شري والطاريف" ف�أدى ذلك اىل �إ�ضراب �أكرث
اليهود عن �ش ��راء حلوم الكا�شري ومن ثم زعزعة موقف "احلاخام"
�سا�س ��ون خ�ض ��وري رئي�س الطائف ��ة اليهودية يف الع ��راق  ،فذهب
هذا الرجل ليبذل كل مابو�سعهِ من جهود اليقاف حملة اجلواهري
يف �أمر هذه املقاالت التي �ش ��نتها جريدته وبعد حماوالت متعددة
ف�ض�ل� ًا عن تلويحهِ للجواهري باملال ليكف عن حتري�ضهِ لهم� ،أخذ
اجلواهري ي�س ��اندهم �أكرث من ذي قبل مما �أ�ض ��عف ذلك امل�س ��عى
وحم ��ل ف�ض�ل� ًا ع ��ن ذل ��ك رئي� ��س الطائف ��ة اىل �أقام ��ة الدعوى يف
املحاكم �ض ��د �ص ��احب جريدة االنقالب بتهمة التحري�ض  ،لتلقى
تل ��ك التهمة �آذان ًا م�ص ��غية لدى احلكومة املذكورة وت�ص ��ادر عدد
اجلريدة اخلا�ص بالكا�ش�ي�ر والطاريف ،وتلقي باجلواهري يف
التوقيف بتهمة �إثارة الر�أي العـام  ،ثم �إن رف�ض رئيـ�س املحكمة
�إطالق �س� �ـراح اجلواهري بالكفالة املعتادة يف كل الق�ضايا مما
يع ��زز القول ان توقيف ال�ش ��اعر جاء ب�إيعاز م ��ن لدن احلكومة
نف�سها .
حكم اجلواهري بال�س ��جن مدة �ش ��هر به ��ذهِ التهمة  ،وعوطلت
جريدت ��ه قب ��ل املحاكمة لك ��ن اجلواهري مل ي�ض ��بط �أع�ص ��ابه
من ق ��رار احلاكم فهتف يف قاعة املحكم ��ة �أحتجاج ًا على قرار
املحكمة �ض ��د ُه عاد ًا هذهِ املحاكمةب�أنها غ�ي�ر عادلة بحقهِ و�أنها
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كانت متحيزة فثارت ثائرة احلاكم ف�ضاعف له احلكم بتهمة �إهانة املحكمة اىل
�ش ��هرين  ،انق�ص ��ت بعد ذلك اىل خم�س ��ة و�أربعني يوم ًا بعد �أن ُقد َم ا�س ��تئناف ًا ،
ق�ضى معظمها يف امل�ست�شفى العتالل �صحته.
و�ص ��لت �أنب ��اء حب� ��س اجلواه ��ري اىل خمتل ��ف �أطياف ال�ش ��عب م ��ن املثقفني
واملهتمني ب�ش ��عر اجلواهري وكذلك الر�أي العام  ،فقد كر�س ��ت �إحدى جل�س ��ات
املجل�س النيابي يف اجتماعه غري االعتيادي ل�سنة 1937عن ال�شاعر  ،اذ تطرق
�أحد النواب �س ��ائ ًال رئي�س املجل�س عن �س ��بب توقيف اجلواهري وعدم �إطالق
�س ��راحهِ بكفالة طوال م ��دة التوقيف
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دون توجيه تهمة حمددة ومقنعة يف الوقت نف�س ��ه  ،واثار هذا املو�ضوع نوع ًا
من اجلدل بني الن ��واب ورئي�س املجل�س يف داخل قاعة االجتماع وكذلك الأمر
م ��ع مدير الدعاية �آنذاك ح�س�ي�ن جمي ��ل الذي �أ َك َد �أنّ املقال اخلا�ص مبو�ض ��وع
الكا�ش�ي�ر غري مثري لل ��ر�أي العام حتى ي�ؤدي اىل اغ�ل�اق اجلريدة قبل حماكمة
ال�شاعر اجلواهري .
تعددت وجهات النظر حول �سبب غلق جريدة االنقالب  ،فمنهم من يرجح �سبب
غل ��ق اجلريدة اىل حتام ��ل حكومة االنقالب على مق ��االت اجلواهري الأخرية
وم ��ن جملته ��ا "بعد خم�س ��ة �أ�ش ��هر" و "ح�ص ��ة ال�ش ��باب يف عه ��د االنقالب" و
"قدموا �أحلمكم ان �صديقكم من �صدقكم" ومقاالت �أخرى ن�شرتها جريدة
االنقالب ب�أقالم �أ�ص ��حابها وب�أ�س ��مائهم مما �أدى اىل اعتقالهِ اي�ض� � ًا ،
ويذه ��ب �آخر اىل القول عن �إنها املقال املن�ش ��ور يف اجلريدة بعنوان
"مذكرات �سجني" لأحد الكتاب وهو �سلمان ال�صفواين الذي حتدث
عن ثورة الفرات الثانية ويرجح �آخر �أن ال�س ��بب يف حب�سهِ يعود اىل
ق�ضية الكا�شري والطاريف وهو خمالف للر�أي الأول .
وعل ��ى الرغ ��م مما تقدم ميكن الق ��ول �إن هذهِ الأ�س ��باب وجدت طريقها
لتن ��ال من اجلواه ��ري وت�ؤدي اىل توقيفه ب�س ��بب انقالب ��ه على رجال
الإنقالب و�س ��حب ت�أييده لهم ووقوفه اىل جان ��ب اجلماهري ومطالبته
بحقوقهم امل�شروعة فا�ستغلت ؛ احلكومة املوقف لكي تنال من ُه  ،ونعود
القول �أن اجلواهري كان حذر ًا يف ت�أييده لالنقالب ومرهون ًا مبا يحققه
من مكا�س ��ب على الرغم من اندفاعاته الأوىل ،وحال انفراد بكر �ص ��دقي
بال�سلطة وا�س ��تقالة الوزراء الإ�صالحيني انقلبت مواقفهِ و�أ�صبحت اىل
جانب اجلماهري .
بعد ف�ش ��ل وزارة حكمت �سليمان يف حتقيق طموحاتها وا�ستقالة "رئي�س
احلكوم ��ة" ومقت ��ل بكر �ص ��دقي � ،ش ��رع جميل املدفع ��ي بت�ألي ��ف وزارته
الرابعة يف �آب �سنة  ، 1937و�أعتمد �سيا�سة �إ�سدال ال�ستار على الأحداث
�مح
التي رافقت حكم بكر �ص ��دقي وتنا�س ��ي الأحقاد املرتتبة عليها  ،فقد �س � َ
جميل املدفعي لل�سيا�سيني خالل املدة ال�سابقة بالعودة والعفو عن قتلة بكر
�صدقي لذا عا َد ال�صراع بني اليمني القوي والي�سار الذي الميلك من ال�سالح
�سوى الفكر والإ�صرار وهنا كتبت جريدة الإنقالب ب�ش�أن الوزارة اجلديدة
مقاالت افتتاحية حذرة منها "ال�ش ��عب يريد اال�س ��تقرار" واتبعتها ب�ش ��بيهة
لها�أي�ض� � ًا عنوانه ��ا "واج ��ب احلكوم ��ة ال�ص ��احلة" وكتب ��ت مقال ��ة ثالثة يف
"�ضرورة تنظيم جبهة وطنية موحدة يف العراق" م�ؤكدة فيها �أهمية توحيد
وجهات النظر ال�سيا�س ��ية ا�س ��تناد ًا اىل تطورات العامل الراهنة التي الميكن
للع ��راق ان يك ��ون مبعزل عنه ��ا وعليه يجب عل ��ى "العراقي�ي�ن" �أن يوحدوا
�ص ��فوفهم مثلم ��ا َف َع َل الزعماء ال�سيا�س ��يون يف العامل ح�ي�ن وحدوا جهودهم
لوقف حتركات امل�س ��تعمرين وو�ضعوا خالفاتهم جانب ًا  .ودعت اجلريدة مرة
�أخرى اىل �ض ��رورة حماية االنتخابات من الت�ش ��ويه  ،وتوفري جو دميقراطي
للمنتخبني ليختاروا ممثليهم احلقيقيني .
مل يعمد اجلواهري اىل �إ�صدار جريدته االنقالب ثاني ًة وبعد �أن �سقطت حكومة
االنقالب �أ�صدر جريدة �أخرى يف �6أيلول �سنة  1937حتم ُل �أ�سم ًا جديد ًا وهو
"الر�أي العام" التي عرف بها اجلواهري �أكرث من غريها من ال�صحف التي
�أ�صدرها  ،اذ ا�ستمرت يف ال�صدور حتى اوائل عام .1961

عن ر�سالة (حممد مهدي اجلواهري ودور ُه ال�سيا�سي
يف العراق حتى عام ، )1997

ب ��رز يف العراق نخبة من املثقفني الذين متيزوا بالنزعة
الع�ص ��رية كالفكر الناقد والعلم ال�صحيح والعمل املثمر،
وق ��د كان ��ت تعددي ��ة ال�ص ��حافة نقل ��ة باحلي ��اة الثقافية
يف التوا�ص ��ل واالنفت ��اح من خالل االخت�ل�اف يف طرح
الأفكار ,فقد حملت ال�صحف خمتلف الفنون الأدبية التي
�أهتمت ب�أحوال املجتمع والأحداث التاريخية والوقائع
ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية وتط ��ورت �أ�س ��اليب الكتاب ��ة
فتال�ش ��ت املفاهي ��م القدمي ��ة اجلام ��دة وبد�أت ت�س ��تخدم
امل�صنفات الأدبية كالق�صة وامل�سرحية والرواية وال�شعر
الرومان�سي والقومي والوطني.
كان لل�ص ��حافة حي ��ز كب�ي�ر يف بواك�ي�ر ن�ش ��اط ح�س�ي�ن
الرح ��ال الفكري ملا ميتلكه من ق ��درات و�إمكانيات فكرية
متميزة ,ف�ض�ل ً�ا عم ��ا يحمله م ��ن �أفكار تقدمي ��ة متحررة
�أ�س ��همت يف تنويع ثقافته و�س ��عة اطالعه ,ولكن ن�شاطه
�أ�ص ��طدم باملوق ��ف املت�ش ��دد من قب ��ل احلكوم ��ة حلاملي
الفك ��ر التقدم ��ي ,ولكون ��ه موظف� � ًا حكومي� � ًا ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
معار�ض ��ة القوى املحافظة لتلك الأفكار وكانوا الأكرثية
�آنذاك ,لذلك غالب ًا ما كان يكتب ب�أ�سماء م�ستعارة ,و�أ�شار
�إىل ذل ��ك الأم ��ر �أحد �أع�ض ��اء حلقته وهو م�ص ��طفى علي
عن ظ ��روف الكتابة يف ظل املوق ��ف احلكومي املعار�ض
لط ��رح �أف ��كار تقدمي ��ة م�ش�ي�ر ًا" :كن ��ا نكت ��ب ب�أ�س ��ماء
م�س ��تعارة" .وله ��ذا ال�س ��بب مل يع�ث�ر الباحث�ي�ن الذي ��ن
تطرقوا ل�شخ�ص ��ية ح�س� �ــني الرحـال علــى كــ ��ل مــقـاالتــه
فــي ال�ص� �ــحــف واملــجــالت الـتــي كــتب ونــ�ش� �ـر فـيهــا �أو
�ســاهـم بتحريرها.
بالرغم من املوقف املت�شدد من طرح الأفكار التقدمية
�إال �أن ح�س�ي�ن الرحال كتب ون�شر مقاالت يف عدة �صحف
وجمالت عراقية و�أجنبية ومل يقت�صر ن�شاطه على كتابة
املق ��االت فقط بل كان يق ��وم برتجمة ق�ص ���ص وروايات
وبحوث علمية من اللغات الأجنبية �إىل العربية ون�شرها
يف ال�صحف.
ب ��د�أ ح�س�ي�ن الرح ��ال حيات ��ه ال�ص ��حفية بكتاب ��ة مقاالت
م�ش�ت�ركة م ��ع حممود �أحمد ال�س ��يد على �ص ��فحات جملة
"اليقني" ,وكان �أغلب تلك املقاالت مرتجمة عن الفرن�سية
الطالع الر�أي الع ��ام على ما يجري يف �أوروبا من جتدد
ورق ��ي ,وحث ��ا عل ��ى �ض ��رورة اظه ��ار الأف ��كار اجلديدة
والتطور احلا�صل يف العامل لرفاهية النا�س وا�سعادهم.
ومل يقت�ص ��ر ن�شاط ح�س�ي�ن الرحال على جملة اليقني بل
ن�ش ��ر بع�ض مقاالته يف �صحيفة "اال�ستقالل البغدادية",
و�أ�سهم معه بالكتابة من �أع�ضاء حلقته املارك�سية كل من
عوين بكر �صدقي وم�صطفى علي.
بد�أ ح�س�ي�ن الرحال يعم ��ل جاهد ًا للح�ص ��ول على امتياز
�ص ��حيفة لتكون ل�سان حال حلقته ,وح�صل على االمتياز
يف عام  .1924وبهذا ال�ص ��دد ذكر م�ص ��طفى علي قائ ًال:
"عندما مت �سد الأبـواب بـوجـهـنا و�أ�شـتد الـهجوم عـلينا
يـومــ ًا بـعد يـوم قـال حـ�س�ي�ن الرحـال�" :أنا عـندي امـتياز
�صحيفة" ,فقررنا �إ�صدارها".
�أ�صبح ح�س�ي�ن الرحال مديرها امل�س�ؤول وم�صطفى علي
رئي� ��س حتريره ��ا ,و�ص ��در عدده ��ا الأول يف بغداد يوم
الأح ��د  28كان ��ون الأول  ,1924وق ��د �أختلف امل�ؤرخون
يف ت�أريخ �إ�صدارها.

الوع ��ي الثق ��ايف ب�ي�ن النا� ��س .و�أن �ص ��دورها ع�ب�ر عن
تطور ملمو�س لي�س يف ال�ص ��حافة العراقية بل يف الفكر
ال�سيا�سي واالجتماعي املتقدم� .إذ كان يوحد موا�ضيعها
ٌ
خط فكري و�سيا�سي متجان�س ملواجهة الواقع العراقي,
و�إيجاد احللول للواقع االجتماعي املرتدي الذي �أنحدر
منه �أع�ض ��اء حلق ��ة الرح ��ال �أنف�س ��هم وعمل ��وا جاهدين
لإزاحة الفكر املحافظ ال�سائد ,وترويج املفاهيم اجلديدة
وطرق التحليل املتطورة واملنهجية جاهدة يف الو�صول
�إىل االكتم ��ال ,فاملت�ص ��فح لأع ��داد جمل ��ة "ال�ص ��حيفة"
( )1925 – 1924يتلم� ��س خط� � ًا مارك�س ��ي ًا جنيني� � ًا يف
معاجلات �أهتمت ب�إب ��راز معطيات العلم احلديث يف بلد
كانت ت�سود فيه املفاهيم املثالية.
ح�سني الرحال

م�صطفى علي
ت�ض ��منت جملة ال�ص ��حيفة يف افتتاحيتها الأوىل عنوان ًا
جاء فيه" :تتقدم ال�ص ��حيفة اليوم �إىل ميدان ال�ص ��حافة
لتق ��وم مبا ت�س ��تطيع القيام ب ��ه من الواج ��ب جتاه هذه
الأمة الكرمية التي اتخذت رقيها وا�سعادها مثلها الأعلى
يف هذه احلياة ,ت�صدع مبا تراه حق ًا ,وتقول ما تعتمده
رق �سلكتها ال�صحف من قبلها
�ص ��واب ًا ورمبا �شذت عن ُط ٍ
فيما �إذا �أقت�ض ��ى لها �أن ت�ش ��ذ� ,س ��تفرغ جهده ��ا لتحقيق
�آمالها غري مبالية مبا تعرت�ض ��ها من العقبات م�ست�س ��هلة
ومذللة ما ي�صادفها من امل�صاعب ,غري مكرتثة مبا يقوله
البع�ض وما يتذرعون به للوقوف يف �سبيلها".
وكان ل�صدور جملة "ال�ص ��حيفة" بعنوانها الأحمر �أهم
عمل م�شرتك جلماعة الرحال ,فعدت هذه املجلة باكورة
ال�ص ��حافة املارك�س ��ية يف العراق ,لتكون ل�س ��ان حالهم
ومنرب ًا يب�ش ��رون م ��ن خالله الفكر املارك�س ��ي ,ويبدو
�أن اختي ��ار عن ��وان املجلة باللون الأحم ��ر للداللة عن
تبنيهم ذلك الفكر ,كون الأحمر ميثل راية العمال.
وق ��د عرب ح�س�ي�ن جمي ��ل عن �ص ��دور املجل ��ة بقوله:
"�صدرت يف كانون الأول  1924يف بغداد �صحيفة
ن�صف �شهرية ,طبع ا�سمها بالأحمر وبجوار اال�سم
�أن مديره ��ا ح�س�ي�ن الرح ��ال ,فبادرت �إىل �ش ��رائها
وق ��ر�أت بع�ض مو�ض ��وعاتها وكانت مو�ض ��وعات
جدي ��دة َع َل � َ�ي مث ��ل "التط ��ور" ,و"املحي ��ط
االجتماعي ومقومات تكوينه" ,ا�س ��تهوتني هذه
الأفكار وكانت هي التي بذرت بذورالتقدمية يف
تكويني الفكري".
اتخ ��ذت جمل ��ة "ال�ص ��حيفة" مقره ��ا يف غرفة
متوا�ضعة ب�ش ��ارع "الر�ش ��يد" ,مقابل "�سينما
الوطني حالي ًا" ،ومل تقت�صر الكتابة فيها على
�أف ��راد حلق ��ة الرحال ب ��ل �أ�س ��هم يف حتريرها
�آخ ��رون مــن املت�أثرين بالفكر اال�ش ��ـرتاكي من

غ�ي�ر املارك�س ��يني الذين كانــ ��وا يتفقون مع بع�ض ��هم يف
منطلقاتهم التحررية الوطنية.
وق ��د كانت احلياة ال�ص ��حفية اجلدي ��دة جلماعة الرحال
ومن خالل ل�سان حالهم "ال�صحيفة" تيار ًا مغاير ًا للعمل
ال�ص ��حفي التقليدي ال�س ��ائد �آنذاك� ,إذ كان ��ت الأوىل من
نوعه ��ا يف حقبة ع�ش ��رينيات القرن الع�ش ��رين ,فلم يكن
رائده ��ا الرب ��ح ب ��ل كان هدفها
ن�ش ��ر

مهم ��ا يكن من �أمر ,وبالرغم من غلق جملة "ال�ص ��حيفة"
بعد املعار�ض ��ة على �ص ��دورها �إال �أنها عاودت ال�ص ��دور
للم ��رة الثاني ��ة يف � 13أي ��ار  1927بف�ض ��ل اجلهود التي
بذله ��ا عوين بكر �ص ��دقي الذي توىل رئا�س ��ة حتريرها,
و�أ�ص ��بح حممد �س ��ليم فت ��اح مديره ��ا امل�س� ��ؤول ,وجاء
يف افتتاحي ��ة �ص ��دورها" :تعود ال�ص ��حيفة �إىل الظهور
م�س ��ت�أنفة ن�ض ��الها الأدبي معتمدة على معا�ض ��دة �شباب
الأمة املهذب ومنا�صرته عاملة على ن�شر مبادئها القومية
التي �أُن�ش�أت من �أجلها".
عل ��ى الرغ ��م من الأم ��ل الذي ترك ��ه �إعادة �ص ��دور املجلة
�إال �أنه ��ا مل ت�س ��تمر طوي�ل ً�ا �إذ توقفت عـن الـ�ص� �ـدور فــي
� 27أي ��ار  ,1927بـعـ ��د �أن �ص� �ـدر مـنها عــددان الـ�س ��ابـع
والـثامـ ��ن فـو�ص� �ـل جمم ��وع �أعداده ��ا �إىل
ثماني ��ة �أعداد.م ��ن جمل ��ة الأ�س ��باب وراء
غلق ال�صحيفة ف�ض�ل ً�ا عن معار�ضة الفئات
املحافظ ��ة لها ,كان الأ�س ��لوب العلمي اجلاد
ال ��ذي يطغي على �ص ��فحاتها جعلها �ص ��عبة
الفه ��م عل ��ى �ش ��ريحة وا�س ��عة م ��ن املجتمع
ملحدودي ��ة ثقافته ��م املارك�س ��ية ,قيا�س� � ًا �إىل
ال�ص ��حف الأخرى ف�أثر ذلك على توزيعها فلم
يك ��ن واردها يغطي م�ص ��اريفها ف ��كان جماعة
الرحال ي�صرفون عليها من وارداتهم اخلا�صة
املحدودة.
ويف الوقت ذاته كانت جماعة الرحال تعاين
من �ضائقة مالية� ,إذ �أكد م�صطفى علي ذلك" :كلنا
من املفالي�س �آنذاك" ,و�أ�ش ��ار �أي�ضا "جالل خالد"
( ق�ص ��ة عراقية موج ��زة � 1923 – 1919أبطالها
ح�سني الرحال وحممود �أحمد ال�سيد� ,ألفها الأخري
و�أهداها �إىل "فتية البالد التي تريدها على اجلهاد
يف �س ��بيل احلرية واحلق) �إىل ذلك" :لن ن�س ��تطيع
ن�ش ��ر ال�صحيفة فما ين�شر ال�ص ��حف �إال املال الغزير
وهو مفقود .وقد منلك منه قدر ًا ي�س�ي�ر ًا �إن خ�سرناه
خ�سرنا احلياة ,وحياتنا الزمة خلدمة ال�شعب اليوم
وغد ًا".
�ص ��درت ال�ص ��حيفة للمرة الثالثة �أواخ ��ر عام .1953
غري �أن دورها يف ن�ش ��ر الفكر املارك�س ��ي يقت�ص ��ر على
مرحلتها الأوىل بت�أثري ح�سني الرحال.

عن ر�سالة (ح�سني الرحال ون�شاطه الفكري يف العراق )
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يف أي محاول��ة للكتابة يف تاريخ العراق
الحدي��ث واملع��ارص ،متث��ل الصحف،
إىل جان��ب الوثائق والكت��ب واملذكرات
الش��خصية أهمية ب��ارزة كمصدر الغنى
عنه للمؤرخ،ولعل ذلك يأيت من ناحيتني
اوله�ما :إن الفرتة املنقضي��ة بني وقوع
الحدث التاريخي وتس��جيله صحفيا ،هي
يف العادة قصرية .وثانيهام إن الصحافة
تعك��س أك�ثر م��ن غريه��ا ،أراء الناس
ومش��كالتهم وحقيقة واقعهم السيايس
واالقتصادي واالجتامعي والثقايف.

جريدة (زوراء) واهميتها التاريخية X
bèå
.د .إبراهيم خليل العالف
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المالحق في تاريخ الصحافة العراقية

ويف جري ��دة ال ��زوراء ،الت ��ي �ص ��در عدده ��ا الأول ببغداد
�ص ��بيحة ي ��وم الثالث ��اء  15حزي ��ران ع ��ام  ،1869ث ��روة
زاخرة من املعلومات واحلقائق والآراء التي تعك�س حركة
املجتم ��ع البغ ��دادي خا�ص ��ة ،والعراقي عام ��ة خالل حقبة
مهم ��ة من تاريخ العراق احلدي ��ث .امتدت منذ عهد مدحت
با�شا ( )1872_1869وحتى االحتالل الربيطاين لبغداد
ي ��وم � 11آذار  .1917ولك ��ون جريدة ال ��زوراء قد احتوت
البيانات احلكومية ون�صو�ص املرا�سيم والقوانني .ف�ضال
ع ��ن اهتمامها بالأخبار والأو�ض ��اع ال�سيا�س ��ية والثقافية
واالجتماعي ��ة وباب ��ا النتقادات الق ��راء ور�س ��ائلهم ،ف�أنها
تعد ابرز م�ص ��در يعتمد عليه امل�ؤرخ يف الكتابة عن تاريخ
العراق ،يف اخلم�س�ي�ن �س ��نة الأخ�ي�رة من عهد ال�س ��يطرة
العثمانية.
�إن تاري ��خ جري ��دة ال ��زوراء يرتب ��ط ب�إن�ش ��اء �أول مطبعة
�إلي ��ه يف بغ ��داد� ،س ��نة  ،1869وه ��ي املطبعة الت ��ي جلبها
الوايل مدحت با�ش ��ا بنف�سه( ،) 1872-1869حيث و�صل
بغ ��داد .وقد بلغ ما �ص ��در م ��ن الزوراء ابت ��داءا من عددها
الأول وحتى عددها الأخري الذي �صدر يف � 13آذار 1917
(� )2607إعداد .وكانت ت�ص ��در ب�أربع �صفحات من احلجم
املتو�سط مقا�س (�43سم �27سم)� :صفحتان باللغة العربية
و�ص ��فحتان باللغة الرتكية .وتعد مقدم ��ة العدد الأول من
اجلريدة مبثابة املفتاح الأ�س ��ا�س لدرا�سة تاريخها ..ويف
املقدمة تو�ض ��يح لأهدافها و�أ�س ��باب �ص ��دورها وفل�سفتها
امل�س ��تقبلية  ..ف�ضال عن �أنها عك�س ��ت �إبعاد �شروع مدحت
با�شا لتحديث العراق و�إ�صالح او�ضاعه العامة.
لقد اعتادت الزوراء ن�ش ��ر ن�ص ��و�ص الفرامني (املرا�س ��يم)
الت ��ي يعي�ي�ن مبوجبه ��ا والة بغ ��داد واعتادت كذلك ن�ش ��ر
خطبه ��م عن ��د ت�س ��لمهم الوالي ��ة  ..وكان ��ت ه ��ذه اخلط ��ب
مبثاب ��ة املنه ��اج ال ��وزاري يف �أيامن ��ا املعا�ص ��رة .وكان
لت�أث�ي�ر مدحت با�ش ��ا ب�أفكار الثورة الفرن�س ��ية وحتم�س ��ه
للحرية وامل�س ��اواة ،اثر كبري يف �أن تعك�س اجلريدة قدرة
املثقفني العراقيني �آنذاك لنقد حكامهم و�أو�ض ��اعهم العامة

على �ص ��فحات اجلريدة وقد ظهر ذلك وا�ضحا يف �أعدادها
الأوىل خا�صة.
ولقد �س ��اهم يف حترير الزوراء ع ��دد من الأدباء واملثقفني
العراقي�ي�ن وق�س ��م منهم ت ��وىل ادراته ��ا �أو حتريرها نذكر
م ��ن ه�ؤالء احمد ع ��زت حممود العمري املو�ص ��لي واحمد
ال�شاوي وجميل �صدقي الزهاوي وطه ال�شواف وحممود
�ش ��كري االلو�س ��ي وفهمي املدر�س ومعروف الر�ص ��ايف..
وكان يف جري ��دة ال ��زوراء ك�أي جري ��دة متقدم ��ة �أق�س ��ام
للتحري ��ر والرتجم ��ة والرتتيب .وف ��وق ه ��ذا ف�إنها كانت
تتاب ��ع م ��ن خ�ل�ال �أعدادها ح ��ركات الع�ش ��ائر ون�ص ��و�ص
املعاه ��دات والأوامر ال�س ��لطانية وعالقات العراق بالدول
املج ��اورة ومل تهم ��ل ال�سيا�س ��ة الدولي ��ة  ..وكان ��ت تنقل
بع�ض �أخبارها من �ص ��حف ا�س ��طنبول وباري�س ولندن ..
كم ��ا اعتمدت يف معظ ��م �أخبارها اخلارجي ��ة على برقيات
وكاالت الأنب ��اء (االجان�س ��ي ) الأجنبية والفرن�س ��ية منها
على وجه اخل�صو�ص .
واهتم ��ت ال ��زوراء ب�أخب ��ار تطوير �أو�ض ��اع والي ��ة بغداد
وال ��ذي ظهر ذلك من خالل ت�ش ��كيل جلان خا�ص ��ة ب�أمر من
ال�س ��لطة املركزية للبحث يف �سبل و�أ�س ��باب الأعمار الذي
كان ��ت حتتاج �إلية بغداد ،على حد تعب�ي�ر اجلريدة �آنذاك.
وكث�ي�را مااهتم ��ت مبتابع ��ة مظاه ��ر الت�أخ ��ر ال ��ذي كانت
تعانيه بغداد ..فعلى �سبيل املثال �أ�شارت �إىل قدم وتخلف
و�س ��ائل الإنت ��اج امل�س ��تخدمة �آن ��ذاك وجل�أت �إىل �أ�س ��لوب
التهكم وال�سخرية عند تناولها هذه امل�سائل..
واهتمت الزوراء بو�سائل املوا�صالت وخطوط التلغراف
وال�س ��فن التجارية (الوابورات) الت ��ي كانت متخر عباب
نه ��ري دجلة والف ��رات �أو التي كانت تروح وتغدو �إىل دار
ال�س ��عادة �أي ا�ستانبول .ويف اجلريدة �أ�سماء هذه ال�سفن
ومواعيد حتركها ومقدار حمولتها ..وان�صرفت اجلريدة
ملتابع ��ة �أخبار م�ش ��روع �س ��كتي حديد بغ ��داد واحلجاز..
ونا�ش ��دت امل�س� ��ؤولني والأهايل عل ��ى اقتن ��اء املخرتعات
احلديثة.

وا�س ��ت�أثرت امل�ش ��اكل االجتماعي ��ة باهتم ��ام ال ��زوراء
وتابع ��ت �أخبار الق�ض ��اء واملحاك ��م وال�ض ��رائب والبلدية
ودع ��ت �إىل �ض ��رورة تغطية �أحي ��اء بغ ��داد ب�أنابيب املياه
وتبلي ��ط ال�ش ��وارع العام ��ة وكر�س ��ت ال ��زوراء العديد من
�ص ��فحاتها ل�ش� ��ؤون ال�ص ��حة ودع ��وة الأه ��ايل �إىل اتخاذ
االحتياجات �أثناء انت�شار الأمرا�ض والأوبئة.
ونالت ق�ض ��ايا الرتبية والتعليم والثقافة اهتمام الزوراء،
وعك�س ��ت جانبا من انتقادات املثقفني العراقيني لل�سيا�سة
التعليمية العثمانية واملتمثلة ب�إهمال التعليم ورداءة طرق
التدري�س ال�س ��ائدة يف املدار�س وعدم قدرة املدار�س التي
كان ��ت موج ��ودة على تلبي ��ة احتياجات املجتم ��ع العراقي
وتابع ��ت ال ��زوراء �أنباء احتج ��اج وجه ��اء ومثقفي بغداد
على قرار غلق مدر�س ��ة (كلية) احلقوق �س ��نة  ،1912هذه
الكلية التي فتحت �س ��نة  1908بحجة �أنها �أ�صبحت ب�ؤرة
للفكرة القومي العربي امل�ضاد للدولة العثمانية.
وتفيدن ��ا ال ��زوراء يف متابع ��ة �أخب ��ار حرك ��ة التنقيب عن
الآثار ،وتك�ش ��ف املعلومات التي ن�شرتها جانبا من �صراع
القوى اال�س ��تعمارية الأوربية حول �آث ��ار العراق والنهب
الذي تعر�ضت له هذه الآثار.
ومن خ�ل�ال ال ��زوراء نتعرف عل ��ى مكتبات بغ ��داد العامة
واخلا�ص ��ة ومن الطريف �أنه ��ا تبنت رغبة بع� ��ض الأدباء
والكتاب يف دعم وحتقيق ون�ش ��ر املخطوط ��ات الرتاثية.
كما تولت ن�شر ق�صائد ال�شعراء املعروفني �آنذاك..
ومن هنا فهي تعد م�ص ��درا لتاريخ الأدب العراقي احلديث

وتياراته.
والزوراء م�ص ��در مهم ملعرفة الكثري من املفردات والألفاظ
وامل�ص ��طلحات والت�س ��ميات التي كانت �شائعة يف العراق
�أب ��ان ال�س ��يطرة العثماني ��ة ..ومعظمه ��ا غريبة ع ��ن اللغة
العربي ��ة ..وم ��ن ه ��ذه املف ��ردات :ال�ب�ر وغ ��رام (املنهاج)
والبو�ستة (الربيد) والبولتيقة (ال�سيا�سة) والقونطوراتو
(العقد).
وال ��زوراء كذل ��ك تع ��د م�ص ��درا ملعرف ��ة معلوم ��ات طيب ��ة
ع ��ن الأبني ��ة وامل�ؤ�س�س ��ات واملن�ش ��ات املعماري ��ة (املدنية
والع�س ��كرية) الت ��ي كان ��ت موج ��ودة يف بغ ��داد �آن ��ذاك..
وم ��ن ذل ��ك ق�ش ��لة الع�س ��كرية واحل ��داد خان ��ة واحلديق ��ة
امللي ��ة( العامة ) وخ�ستخانة(م�ست�ش ��فى ) الغرباء وليمان
دائ ��رة �سي(ال�س ��جن ) .ون�س ��تفيد من ال ��زوراء يف معرفة
�إح�صاءات �سكان بغداد �إبان ال�سيطرة العثمانية.
ونتع ��رف م ��ن خ�ل�ال �ص ��فحاتها عل ��ى �أ�س ��اليب التج ��ار
واحلرفي�ي�ن والأطب ��اء يف الإع�ل�ان ع ��ن �أعماله ��م
ومنتجاتهم..
و�أخريا فان الزوراء م�ص ��در مه ��م ملعرفة بع�ض املعلومات
والأخب ��ار ع ��ن عالق ��ات الع ��راق والدول ��ة العثماني ��ة مع
دول الع ��امل و�أقطاره ،ونتعرف من خالله ��ا على �أن بغداد
كان ��ت ت�ض ��م قن�ص ��ليات �أجنبي ��ة كث�ي�رة ،منها القن�ص ��لية
الربيطانية ،القن�ص ��لية الأمريكية ،القن�ص ��لية الفرن�س ��ية،
القن�صلية الأملانية.
وهك ��ذا فان الزوراء تعد م�ص ��درا لتاريخ بغ ��داد والعراق
كله خ�ل�ال الفرتة الواقعة بني  1869و ..1917وللأ�س ��ف
ف�إنه ��ا مل حتظ ،حلد الآن بدرا�س ��ة �أكادميية،ال من الناحية
الفنية وال م ��ن الناحية التاريخية ..وجدي ��ر بنا �أن نوجه
الأنظ ��ار �إليه ��ا ..وهي متوف ��رة يف دار الكت ��ب والوثائق
ببغداد ذلك �أن توجيه الأنظار واالحتفاء بها ودرا�س ��تها..
يعد يف ،اعتقادنا ،م�سالة علمية ووطنية جديرة باالحرتام
والتقدير.
عن مدونة الدكتور العالف

تطورت صناعة الصحافة يف العامل العريب تطورا كبريا خالل النصف الثاين من القرن املايض  ،وحققت
مهنة ( البحث عن املتاعب ) تقدما ملموسا عىل مستوى الشكل واملضمون متناسبا مع حركة التطور العام
الذي شمل الحياة باكملها .ولعل تطور الحياة الثقافية وتشعبها  ،جعال الصحافة العربية بشكلها التقليدي
قارصة عن تلبية نزعات القراءة املختلفة  ،وعن اس��تيعاب االعداد الكبرية من الكتاب الذين برزوا بتطور
الحياة الدراس��ية يف املرشق العريب .وليك تتمكن الصحافة من ش��ق طريقه��ا بنجاح كان البد من ارضاء
القراء مبختلف اذواقهم  ،اي ان الصحافة اليومية تحولت اىل مجالت منوعة مع بقاء خصائصها  ،تخدمها
يف ذل��ك وس��ائل الطباعة الحديثة وتطورها  ...واس��تنادا لهذه الحقائق ظهر مايس��مى بامللحق  .وليك ال
ندخل يف تفاصيل اهمية امللحق ومزاياه واستقبال الناس له  ،ساكتفي يف هذه النبذة بالقاء نظرة رسيعة
عىل صحافة امللحق يف العراق  ،نظرة تاريخية تتجنب الخوض يف التفاصيل ..
لغياب الفهار�س التحليلية لل�صحافة العراقية  ،و�صعوبة
مراجعة خزائن الدوريات  ،فان معرفة بواكري املالحق يف
العراق من ال�ص ��عوبة مبكان  ،فال اعلم ان كانت �صحافتنا
قب ��ل االحتالل الربيطاين قد عرفت امللحق الدوري ام ال ،
ولعل احد م�ؤرخي ال�صحافة العراقية ينري لنا ال�سبيل .
مل اعرث على ما يفيدين هنا �سوى ان جريدة ( �صدى بابل
) للمعلم داود �صليوه ا�صدرت عام  1911ملحقا عن وايل
بغداد ناظم با�شا عددت فيه اجنازات الوايل وا�صالحاته
ودافع ��ت عنه امام ما و�ص ��فته بالت�آمر عليه  .وبعد انتهاء
احلرب العاملية االوىل ا�صدرت جريدة ( العرب ) ال�صادرة
عن �سلطات االحتالل الربيطاين مع عددها املرقم () 591
ي ��وم  30حزيران  1919ملحقا �ص ��غريا ب�ص ��فحة واحدة
كتب عليه كلمة ( ال�صلح ) بحروف كبرية وحتتها العبارة
التالية :
(واف ��ى البالغ االتي م ��ن ديوان احلرب يوم ال�س ��بت بعد
الظه ��ر  28حزيران وهو م�ؤرخ يف ذل ��ك اليوم .وقع على
ال�صلح اليوم يف ال�ساعة الرابعة زوالية بعد الظهر ) .
وعندم ��ا اندلعت الثورة العراقية �س ��نة  1920ا�ص ��در يف
النجف ال�شيخ حممد باقر ال�ش ��بيبي جريدة لتكون ل�سان
ح ��ال قيادة الثورة واخبار الثوار با�س ��م ج ��ردة ( الفرات
)  ،وكانت هذه اجلريدة ت�ص ��در مالحق �ص ��غرية باخبار
الث ��ورة  ،وق ��د اطلع ��ت على بع� ��ض هذه املالح ��ق التي ال
تختلف كثريا عن اجلريدة نف�سها .
وبعد تا�سي�س الدولة العراقية �سنة � 1921صدرت الكثري
من ال�ص ��حف التي تناف�س ��ت فيما بينها يف كل �ش ��يء(!) .
على ان ا�ش ��هر هذه ال�صحف كانت ( اال�ستقالل) ل�صاحبها
املرح ��وم عب ��د الغف ��ور الب ��دري ال ��ذي د�أب على حت�س�ي�ن
جريدت ��ه  ،وقد ا�ص ��درت ه ��ذه اجلريدة ملحق ��ا من ورقة

واح ��دة م ��ع الع ��دد ( )97يف  28اي ��ار  1922مبنا�س ��بة
ت�صريح امل�سرت ت�شر�ش ��ل امام جمل�س العموم الربيطاين
بخ�ص ��و�ص االنتداب  ،وق ��د اثار امللح ��ق حفيظة مديرية
املطبوع ��ات فا�ص ��درت ام ��را مبن ��ع �ص ��دور املالحق دون
ا�ستح�ص ��ال موافقة تلك املديرية  .كما ا�صدرت اال�ستقالل
�س ��نة  1926ملحق ��ا �ش ��هريا باالم ��ور االقت�ص ��ادية وكان
بحجم اجلريدة نف�سها ومل ي�ستمر طويال .
وم ��ن املالحق العراقية القدمية ملح ��ق جريدة ( االخبار)
ا�ص ��احبها ج�ب�ران ملكون وه ��و من انف� ��س املالحق التي
�ش ��هدتها ال�ص ��حافة يف العراق .وكانت اجلريدة كما ارى
تقل ��د ملح ��ق جري ��دة ال�سيا�س ��ة القاهرية التي ا�ص ��درها
الدكتور حممد ح�س�ي�ن هيكل  .كما ا�صدرت جريدة البالد
لرفائي ��ل بط ��ي ملحقا مل ينتظر �ص ��دوره وك ��ذا االمر مع
جريدة ( العامل العربي) عندما �آلت رئا�س ��ة حتريرها اىل
املرحوم لطفي بكر �ص ��دقي  .وكانت جريدة ( الر�أي العام
) للجواه ��ري ق ��د ا�ص ��درت يف بع�ض املنا�س ��بات مالحق
بحجم اجلريدة ومن هذه املنا�س ��بات حترير �ستالينغراد
وم ��رور رفات جمال الدي ��ن االفغاين ببغداد  ،وال ريب ان
اجلواهري ا�ص ��در تلك املالحق لي�ض ��منها ق�صائده الغرر
يف تلك االحداث .
عل ��ى ان اه ��م املالح ��ق ال�ص ��حفية يف الع ��راق كان ملحق
جريدة ( �صوت االهايل ) التي تعد مدر�سة �صحفية قائمة
بذاتها ال�س ��باب عديدة يف مقدمتها ــ كما اعتقد ــ اهتمامها
بامل ��ور العامة وابتعادها عن ال�ش� ��ؤون ال�شخ�ص ��ية وهي
املي ��زة الت ��ي انطبع ��ت به ��ا به ��ا ال�ص ��حافة العراقي ��ة يف
خمتل ��ف ادواره ��ا  .كان ملح ��ق �ص ��وت االه ��ايل ادبي ��ا
وي�ص ��در مرتني يف ال�شهر وا�ش ��هر القائمني على ا�صداره
يف اخلم�س ��ينيات املرحومني فا�ضل مهدي و جنيب املانع

 .وهو بحق حتفة ادبية جدير بالتنويه والدرا�س ��ة ( كان
ي�ص ��در بحجم ن�صف جريدة وبع�شرين �صفحة ويباع مع
اجلريدة باربعني فل�سا ) .
وم ��ن املالح ��ق اجلي ��دة ملح ��ق جري ��دة ال�ش ��عب ليحيى
قا�س ��م الذي اطلق عليه ا�س ��م ( اال�سبوع ) على هيئة جملة
ا�سبوعية ت�صدر كل يوم �سبت  ،ي�ضم مو�ضوعات خمتلفة
وتعنى باالثارة ال�صحفية والتحقيقات املثرية واللقاءات
املمي ��زة  .لق ��د ا�س ��تقطبت جمل ��ة ( اال�س ��بوع ) العديد من
ال�صحفيني والكتاب املرموقني امثال مهدي القزز وفا�ضل
الع ��اين وف�ؤاد الون ��داوي وحاف ��ظ القباين وبدر �ش ��اكر
ال�سياب وعبد الوهاب ال�شيخلي ومنري رزوق ...وا�ستمر
ه ��ذا امللحق حت ��ى احتجاب اجلري ��دة بان ��دالع ثورة 14
متوز . 1958
ويف العه ��د اجلمه ��وري ظه ��ر اول ملح ��ق جلري ��دة (
اجلمهورية ) با�س ��م ( اجلمهورية اال�سبوعي ) ثم ا�صبح
ا�س ��بوعيا  .ويف ع ��ام  1968ب ��د�أت جري ��دة اجلمهورية
ا�صدار ملحقها اال�سبوعي بحجم الن�صف وبـ � 16صفحة
 ،كان م ��ن امل�ش ��رفني عليه املرحوم �س ��ليم ط ��ه التكريتي ،
وه ��و م ��ن املالح ��ق اجلدي ��رة بالتنوي ��ه والتذك�ي�ر  .كما
ا�ص ��درت جري ��دة ( العه ��د اجلدي ��د ) لزك ��ي احم ��د �س ��نة
1960ملحق ��ا هزليا �س ��اخرا با�س ��م ( الفلق ��ة ) كان معربا
عن ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي يف ذل ��ك الوقت  ،لكن ��ي ارى ان
اف�ض ��ل مافي ��ه م ��اكان يكتب ��ه املرح ��وم خال ��د ال ��درة بعد
احتج ��اب جملته ( الوادي)  .وم ��ن املالحق املهمة ملحق
جريدة املنار اال�س ��بوعي على هيئة جمله باحلجم الكبري
 ،كما ان جريدة ( النور) ا�ص ��درت ملحقا ا�س ��بوعيا با�سم
( عدد اجلمع ��ة ) كان زاخرا باملواد ال�سيا�س ��ية والفكرية
املرتجم ��ة وكان املرح ��وم حمم ��د امل�ل�ا عب ��د الك ��رمي من

رفعة عبد ال���رزاق محمد
امل�شرفني عليه .
ويف منت�صف الثمانينات ا�صدر االحتاد العام لل�صناعات
العراقي ��ة جري ��دة ا�س ��بوعية با�س ��م ( االحت ��اد ) ت ��وىل
اال�س ��تاذ ليث احلمداين رئا�س ��ة حتريرها كان ي�ض ��م يف
و�س ��طه �ش ��به ملحق با�س ��م ( بعي ��دا عن ال�ص ��ناعة بعيدا
عن التجارة) يحرره املرحوم ر�ش ��يد الرماحي ا�ستقطب
الكثري من رجال ال�صحافة القدامى وال�سيا�سيني والكتاب
وامل�ؤرخ�ي�ن  ،وق ��د ا�ص ��درت اجلريدة ع ��ام 1990ملحقا
�ش ��هريا با�س ��م ( دني ��ا االحتاد ) وملحقا �س ��اخرا با�س ��م (
الفلقة) لكنهما مل ي�س ��تمرا طويال ب�س ��بب توقف اجلريدة
بعد احداث الكويت .
وبع ��د انتظ ��ام احلي ��اة العامة بع ��د احداث � 2003ش ��هد
العراق فورة �ص ��حفية غري م�سبوقة ف�ص ��درت الع�شرات
من ال�ص ��حف واملجالت  ،لكن املتميزة التي كانت مو�ضع
اهتم ��ام القراء احلقيقي�ي�ن كانت قليلة ال تتعدى ا�ص ��ابع
اليد  ،ومنها جريدة ( املدى ) ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة املدى
للثقاف ��ة والفن ��ون واالعالم  ،وقد د�أب ��ت اجلريدة على ما
من �ش� ��أنه تطوي ��ر اجلريدة وخدمة قرائه ��ا الكرام  ،ومن
ذل ��ك انها نهدت منذ ربيع عام  2008اىل ا�ص ��دار مالحق
خمتلفة  ،متميزة مب�ضامينها ومت�ألقة يف اخراجها وهي
 :ذاك ��رة عراقي ��ة  ،عراقيون  ،منارات  ،كان زمان  ،ورق ،
امللحق الريا�ض ��ي  ،امللحق االقت�ص ��ادي  ،وملحق �شهري
با�س ��م ( تاتو)  .لقد ا�ص ��بحت مالحق املدى مبرور االيام
من املراجع الت ��ي اعتمدها الكتاب والباحثون وال�س ��يما
طلبة الدرا�س ��ات العليا الذين م ��ا انفكوا يراجعون املدى
للح�ص ��ول عل ��ى ظالته ��م  .ان ظاه ��رة مالح ��ق املدى من
التجارب ال�ص ��حفية الفريدة يف عامل ال�ص ��حافة العربية
كما قال �شيخ ال�صحافة العراقية الراحل فائق بطي .
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محاولة اغتيال صحفي كبير سنة 1923
ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي
االعت ��داء تلك قد ح�ص ��لت نتيجة
حتري�ض كل من يا�سني الها�شمي
 ،والذي هاجمه �إبراهيم �صالح
�ش ��كر مبق ��ال عنوان ��ه ( :اىل
يا�سني با�ش ��ا الها�شمي)  ،وعبد
الغفور البدري وهاجمه مبقال
عنوان ��ه  ( :اجلري ��دة الهوجاء – اال�س ��تقالل ) وثابت
عبد النور ،وان االعتداء على حياة �إبراهيم �ص ��الح �ش ��كر
قد نفذ من قبل خ�ضري و�شخ�ص �آخر .
كان ��ت لتل ��ك احلادث ��ة اث ��ر كب�ي�ر عل ��ى نف� ��س الكات ��ب
وال�سيا�س ��ي �إبراهي ��م �ص ��الح �ش ��كر �إذ �أعل ��ن بع ��د يومني
م ��ن عملية االعت ��داء عليه عن عزمه االعتكاف عن �إ�ص ��دار
جري ��دة ( النا�ش ��ئة اجلدي ��دة) ،وقد كتب مق ��ا ًال يف جريدة
العا�ص ��مة بعنوان � ( :إىل �أنظار ال�ش ��عب ) قائ ًال فيه (( :قد
عزمت على ت�أجيل �إ�ص ��دار �ص ��حيفة ( النا�ش ��ئة اجلديدة)
 ،ب�س ��بب االعت ��داء الذي وق ��ع علي من قبل �شخ�ص�ي�ن من
املت�ش ��ردين  ،بل قد ا�ص ��مم على ك�س ��ر القلم وتوديع الأدب
والكتاب ��ة ب�ص ��ورة نهائية  ،لأن ل ��دي �أدلة مقنع ��ة على �أن
ه ��ذا االعتداء قد وق ��ع ب�إيعاز من �أ�ش ��خا�ص يدعون الأدب
والوطنية والفكرة اال�ستقاللية )).
علق ��ت جري ��دة العا�ص ��مة عل ��ى تل ��ك احلادث ��ة بقوله ��ا :
((ي�س ��و�ؤنا �أن يعبث املت�ش ��ردون يف رابع ��ة النهار بالأمن
العام  ،ويعتدون على كاتب فا�ضل ك�إبراهيم �صالح �شكر ،
بل وي�سو�ؤنا اكرث من ذلك �أن يقع هذا االعتداء ب�إيعاز من
�أنا�س يلهجون باالنت�س ��اب �إىل الأدب والأخالق الفا�ضلة،
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ب�س ��بب اخل ��ط الوطن ��ي والنق ��دي ال ��ذي انتهج ��ه الكاتب
وال�سيا�س ��ي �إبراهي ��م �ص ��الح �ش ��كر فقد تعر� ��ض يوم 19
حزي ��ران 1923م �إىل حماول ��ة للنيل م ��ن حياته  ،من قبل
�شخ�ص�ي�ن  ،وب�س ��بب عدم جناح تلك املحاولة فقد اقت�ص ��ر
اجلناة على ال�ضرب وال�سب والإهانة يف نهاية الأمر .
وهنال ��ك روايتان ح ��ول حماولة اغتيال ��ه ،الرواية الأوىل
�أفادت �أنَّ �أ�ص ��ابع االتهام ت�ش�ي�ر �إىل قيام ال�ص ��حفي ثابت
عبد النور بالتحري�ض على ا�ستهداف الكاتب وال�سيا�سي

�إبراهيم �ص ��الح �شكر  ،لأنه �ض ��اق ذرع ًا بوخزاته ولذعاته
من خالل مقاالته ،ومنها مقال عنوانه ( �سوق عكاظ املقبلة
 ،هل تتكر ال�سيئات الأوىل )  ،فا�ستدعى عليه احد الأ�شقياء
ويدع ��ى خ�ض�ي�ر (يعم ��ل دال ًال يف ك ��راج النقل ب�ي�ن بغداد
وال�ش ��ام  ،وهو من �س ��كنة بغداد – منطقة باب ال�ش ��يخ) ،
وعم ��د الأخري لالعتداء على حياة �إبراهيم �ص ��الح �ش ��كر ،
�إذ قام ب�ض ��ربه وتوجيه الإهانة له  ،ثم م�ضى ل�سبيله دون
ان يعرف ��ه �أحد .اما الرواية الثانية  ،فق ��د �أفادت �أنّ عملية

ون�ستاء اكرث
م ��ن كل �ش ��يء �آخ ��ر �إذا بقي ��ت
الأم ��ة خمدوع ��ة ب�أولئ ��ك الذي حتنقه ��م النه�ض ��ة الأدبية،
وي�سوُقهم انهزامهم الأدبي �إىل و�سائل الإجرام وت�شجيع
املجرمني)) .
ع ��اد �إبراهيم �ص ��الح �ش ��كر �إىل ممار�س ��ة الكتاب ��ة والعمل
ال�ص ��حفي و�أعاد �إ�ص ��دار جريدة ( النا�ش ��ئة اجلديدة) يف
 26ت�ش ��رين الأول 1923م  ،وقد ن�شرت اجلريدة املذكورة
مق ��ا ًال و�ض ��حت في ��ه �أ�س ��باب عودته ��ا �إىل ال�ص ��دور  ،بعد
احل ��ادث الذي ا�س ��تهدف النيل من حياة �ص ��احبها  ،وجاء
يف املق ��ال � (( :أما �أالن فقد �أبى اجلمه ��ور العاقل من علي ّة
�أبن ��اء الب�ل�اد وخ�ي�رة �أدبائه ��ا �إال �أن تعود �إىل ال�ص ��دور ،
فر�أت من الأدب �إجابة ذلك الطلب  ،وهذه ع�شرات الر�سائل
والربقي ��ات التي انهال ��ت علينا من �أنحاء القط ��ر  ،منذ �أن
اعت ��دى الأن ��ذال على �ص ��احبها حتى كتابة هذه ال�س ��طور
 ،وكله ��ا قوية اال�س ��تياء وكلها و�ص ��درها العاطف ��ة النبيلة
وكلها كثرية الإحلاق يف حتقيق الرغبة يف �صدورها )).

عن ر�سالة ( ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف العراق )

الصراع من اجل الحريات الصحفية

محاكمة كامل الجادرجي سنة 1946
د  .وس����ام ه����ادي ع��ك��ار
�أقامت وزارة �أر�شد العمري ث�لاث دع��اوى على كامل
اجلادرجي �صاحب �صحيفة �صوت الأهايل  ،ومديرها
امل�س�ؤول  ،لن�شرها ثالث مقاالت ؛ الأول بعنوان (الغاية
اخلفية وراء خطة احلكومة احلا�ضرة ) يف ( 10متوز
 ،)1946وم �ق��ا ًال يف حقل ب��ري��د الأه ��ايل  ،ب�ع�ن��وان :
(�إط�لاق الر�صا�ص على املتظاهرين ) ،يف ( 18متوز
 )1946واملقال الثالث بعنوان ( احل��ادث امل�ؤ�سف يف
كركوك ـ بيان احلكومة يك�شف عن �أعمالها االعتدائية)،
يف ( 25متوز  ، )1946وقد زعمت احلكومة �أن هذه
املقاالت تدعو �إىل ت�شوي�ش ال��ر�أي العام وا�ستفزازه
�ضد احلكومة  ،و�إ�ضعافها لغايات غري ح�سنة و�إث��ارة
الكراهية بني الطوائف  ،وحتري�ض ال�شعب على التمرد
والع�صيان  ،وحتري�ضهم بعدم االلتزام بالقوانني .
بد�أت حماكمة كامل اجلادرجي بتاريخ (� 11آب )1946
 ،يف حمكمة جزاء بغداد الأوىل التي تر�أ�سها القا�ضي
خليل �أم�ين  ،و�أ� �ص��درت املحكمة حكمها يف اجلل�سة
الثانية يف (� 13آب  ، )1946بحب�س كامل اجلادرجي
مل��دة �ستة �أ�شهر ،على وف��ق امل��ادة ال�ساد�سة من الباب
الثاين من ( ق.ع.ب)  ،كما قررت تعطيل �صحيفة �صوت
الأه��ايل ب�صورة دائمية على وفق امل��ادة العا�شرة من
قانون املطبوعات  ،وق��ررت �أي�ض ًا و�ضع اجلادرجي
حتت مراقبة ال�شرطة ملدة �سنة بعد انتهاء حمكوميته .
كانت حماكمة كامل اجلادرجي �أ�شبه مبنا�سبة وطنية

 ،حيث تك َّفل للدفاع عنه ثالثة وثالثون
حمامي ًا معظمهم من رج��ال املعار�ضة ،
وق�سم
وكان عزيز �شريف من �ضمنهم ّ ،
وك�لاء املتهم دفاعهم على ثالثة �أق�سام
الأول وم��و� �ض��وع��ه (�إخ �ل��ال حمكمة
اجلزاء بحق الدفاع  ،وبطالن �إجراءات
املحكمة )  ،و�ألقى الدفاع فيه املحامي
قا�سم ح�سن  ،وال �ث��اين ومو�ضوعه
(ال�ن��اح�ي��ة ال�ع��ام��ة للق�ضية ) و�أل�ق��ى
ال��دف��اع فيه املحامي ح�سني جميل ،
وال�ث��ال��ث وم��و��ض��وع��ه ( التطبيقات
القانونية للق�ضية )  ،و�ألقى الدفاع
فيه بالنيابة عن هيئة ال��دف��اع املحامي عزيز �شريف
 ،وا�ستهل دفاعه م�ستب�شر ًا بوجود ق�ضاة متم�سكني
ب�سلطتهم الق�ضائية  ،لأن�ه��م خ�ير م��ا يحمي الأف ��راد
واجلماعات من جور ال�سلطات الإداري��ة وال�سيا�سية
 ،مبين ًا دور الق�ضاء العراقي يف الدفاع عن القوانني
واحلريات التي �ضمنها الد�ستور .
ر�أى عزيز �شريف � ،إن كال املادتني التي ج ّرمت موكله
فيهما بع�ض الثغرات القانونية  ،م�شري ًا �إىل �أن تطبيق
املادة ال�ساد�سة من (ق.ع.ب) ،ي�شرتط �أمرين� ،أولهما� :أن
يكون للنا�شر علم ًا ب�أن ما ن�شره �أخبار ًا كاذبة ،وثانيهما:
�أن يكون ما ن�شره يف تلك الأخ�ب��ار يهدف من خاللها

حت� � �ق� � �ي�� ��ق
�إح� � � � � � � � � ��دى
الغايات  ،يف
ن� �� ��ص امل � ��ادة
ال � �ع� ��ا� � �ش� ��رة
م�� ��ن ق� ��ان� ��ون
امل �ط �ب��وع��ات ،
وه��ي الإخ�ل�ال
بالراحة العامة
�أو �إ�ضعاف احلكومة �أو تقوية النفوذ الأجنبي  ،مبين ًا
�أن كال ال�شرطني مل يتحققا لتجرمي موكله.
ا�سرت�سل عزيز �شريف دفاعه بالت�أكيد على �أن قرار
املحكمة بو�ضع كامل اجلادرجي  ،حتت املراقبة ملدة
�سنة بعد انتهاء حمكوميته جاء خمالف ًا للقانون  ،لأنها
مل ت�أخذ بنظر االعتبار املكانة االجتماعية وال�سيا�سية
ملوكله � ،إ�ضافة �إىل عدم جواز تطبيق هذه املادة عليه ،
لأنها خ�صت املجرمني الذين يخ�شى منهم على الأمن ؛
ومع ذلك ف�إن املادة ( )28من (ق.ع.ب)  ،مل جتز احلكم
باملراقبة �أك�ثر م��ن امل��دة املحكوم بها ،وال تكون �أق��ل

من �سنة  ،م��ؤك��د ًا �أن و�ضع موكله
ُ
خمالف لن�ص القانون  ،لأنه حمكوم
باحلب�س ل�ستة �أ�شهر فقط  ،ور�أى
عزيز �شريف � ،إن قانون املطبوعات
املتعلق بالتعطيل قد ب�ّي�نّ الأح��وال
التي يجوز بها التعطيل � ،إذ �أجاز هذا القانون لوزير
الداخلية � ،أن ينذر املدير امل�س�ؤول عندما ين�شر �شيئ ًا
يخالف احلقيقة  ،و�إذا تكرر الن�شر ي�صدر قرار تعطيل
ال�صحيفة ن�صت املادة الثامنة �أو ًال من قانون املطبوعات
رقم ( )56لعام  1932املعدل � ،إن��ذار �صاحب املطبوع
مرة واحدة �إذا ن�شر ما يثري الكراهية �ضد احلكومة ،
و�إذا تكرر ما ن�شر �سابق ًا فلوزير الداخلية احلق ب�إ�صدار
ق��رار تعطيل املطبوع ملدة ال تزيد على ثالثة �أ�شهر ،
مو�ضح ًا �أن عقوبة تعطيل ال�صحيفة ب�صورة دائمية ،
قا�سية جد ًا  ،لأن �صحيفة �صوت الأهايل هي ل�سان حال
احلزب الوطني الدميقراطي املجاز من احلكومة  ،وختم
عزيز �شريف دفاعه باملطالبة ب�إلغاء التهم املوجهة ملوكله
وتربئته منها  .على �ضوء ما تقدم به عزيز �شريف ،
وزم�لا�ؤه يف هيئة الدفاع  ،قررت حمكمة جزاء بغداد
الأوىل  ،تخفيف مدة حمكوميته �إىل �شهرين  ،و�إلغاء
مراقبة ال�شرطة  ،وتقلي�ص مدة تعطيل ال�صحيفة ملدة
�أربعة �أ�شهر .
عن ر�سالة  :عزيز �شريف ودوره ال�سيا�سي ..
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محاكمات صحفية منسية في مطلع الثالثينيات

محام وطني والدفاع عن الحريات الصحفية
م��ه��ن��د ج��م��ي��ل ال��ع��ن��زي
ق�ضية عداي الجريان عام 1929
ت ��وىل املحام ��ي عل ��ي حمم ��ود ال�ش ��يخ عل ��ي الدف ��اع عن
مدي ��ر �ص ��حيفة اال�س ��تقالل ( عب ��د الغف ��ور الب ��دري وعن
مدير �ص ��حيفة النه�ض ��ة ( حممود �أَمني اجلرجفجي ) بعد
ِ
�أَن �أَق ��ام عليهما ال�ش ��يخ احم ��د الداود وزي ��ر الأوقاف يف
وزارة ن ��وري ال�س ��عيد الأَوىل التي ت�ش ��كلت ع ��ام ,1930
دع ��وى ب�س ��بب م ��ا ن�ش ��ر يف �ص ��حفهم حول ق�ض ��ية خامت
عداي اجلريان وملخ�ص ��ه �أَن ال�ش ��يخ �أَحمد الداود قد �أَخذ
خ ��امت عداي اجلري ��ان م ��ع العل ��م �أَن الأَخري ّك ��ذب اخلرب
يف ال�ص ��حف لك ��ن �أَحم ��د ال�ش ��يخ داود ,اقام دع ��وى على
ال�صحيفتني املذكورتني و حد ّد يوم � 24آذار  1929موعد ًا
للنظر يف الق�ض ��ية فعقدت املحكمة جل�ستها برئا�سة ح�سن
�س ��امي تاتار ,حاك ��م جزاء لواء بغداد ن ��ودي على مديري
ال�ص ��حيفتني وحمام ��ي الدف ��اع وب ��د�أت املرافع ��ة �إذ طلب
ال�شيخ الداود تعوي�ض ًا لأنَّ ما قيل هو انتقا�ص منه اِ�ضافة
�إىل ما او�ضحه حماميه �إن الق�صد من ذلك هو انتقا�ص من
احد رجاالت الدولة العراقية � ,إما الدفاع املتمثل باملحامي
عل ��ي حمم ��ود فق ��د دافع ع ��ن مدي ��ر �ص ��حيفة اال�س ��تقالل
مو�ض ��ح ًا �أَن اخلرب مل يق�صد به الذم امنا هي هبه �شخ�ص
�إىل �آخر هذا من جهة ومن جهة �أخرى �إن اال�س ��لوب الذي
كت ��ب في ��ه اخلرب كان �أ�س ��لوب ًا رقيق� � ًا ال ق�ص ��د فيه,و�أعقبه
بدف ��اع عن مدير �ص ��حيفة النه�ض ��ة العراقية مو�ض ��ح ًا �أَن
الكلمات التي ن�ش ��رت يف �ص ��حيفة النه�ض ��ة مل تثبت �شئي ًا
مع�ي�ن ب ��ل انها كان ��ت جمرد وع ��د ًا للق ��راء بذكر تفا�ص ��يل
حادث ��ة اخل ��امت ,وق ��د �أَو�ض ��ح املحام ��ي للمحكم ��ة �أَن تلك
الدع ��وى جمرد افرتا�ض ��ات وطالب بردها �إ ّال �أَن القا�ض ��ي
�أَ�صدر قرار ًا بتغرمي مدير �صحيفة اال�ستقالل  100روبية
ويف حاله عدم الدفع يحب�س ال�ش ��خ�ص امل�ش ��ار اليه ثالثه
�أ�س ��ابيع باال�ضافة �إىل غرامة قدرها  500روبية تقدم �إىل
ال�شيخ الداوّ د  ,و�أما مدير �صحيفة النه�ضة العراقية يغرم
 250روبي ��ة ويف حالة ع ��دم الدفع يحب�س ثالثة �أَ�س ��ابيع
ويغرم  100روبية تدفع لل�شيخ الداوّ د.
�أَم ��ا ق�ض ��ية �ص ��حيفة اال�س ��تقالل و�ص ��حيفة التق ��دم ,ق ��د
داف ��ع عل ��ي حممود ع ��ن زميله عب ��د الغفور الب ��دري مدير
�ص ��حيفة اال�س ��تقالل بعد �أَن �أَقام الأَخري دعوى على مدير
�ص ��حيفة التقدم �سلمان ال�شيخ داود لتعر�ضه يف بع�ض
الكلمات التي ن�ش ��رتها �صحيفة التقدم حول ق�ضية اخلامت
 ,فق ��د عقدت املحكم ��ة جل�س ��تها يف � 26آذار  1929بد�أها
املحامي علي حممود مقدم ًا دفاعه عن البدري مو�ضح ًا فيه
�أَن موكله قد تعر�ض �إىل االهانه يف مقال كتبته التقدم يف

�صفحة الأَخبار املحلية بعنوان  (:نفو�س �صغرية وعيون
جائعة) ,و�إن الأَدلة التي تو�ض ��ح �أَن املق�صود هو البدري
كثرية منها �أَن النا�ش ��ر قد ذكر ب�ص ��يغة مف ��رد ال جمع,واِن
قيم ��ة اخلامت ه ��ي  250روبية وه ��و الرقم ال ��ذي انفردت
اال�س ��تقالل بذك ��ره ,باال�ض ��افة اىل �أَن كلمة الأَ�س ��رة التي
تطرق اليها املدعي مل تذكر �إ ّال يف اال�ستقالل ,ووفق الأَدلة
التي قدمها علي حممود حكمت املحكمة على املتهم بغرامة
قدرها ثمانون روبية و�أنتني.
محاكمة عبد الغفور البدري عام1930
اقام ��ت احلكوم ��ة دع ��وى بوا�س ��طة املدعي الع ��ام حمدي
�ص ��در الدين عل ��ى عبد الغف ��ور الب ��دري يف  20حزيران
عام  1930ب�س ��بب ن�ش ��ره مقا ًال ذم فيه امللك في�صل االول,
بعن ��وان (:تف�س�ي�ر واع ��راب ) يف �ص ��حيفة اال�س ��تقالل
ال�ص ��ادر بتاري ��خ  16حزي ��ران  1930وعق ��دت املحكم ��ة
جل�س ��تها الأوىل برئا�س ��ة حاكم جزاء بغداد �ش ��هاب الدين
الكي�ل�اين وتوىل الدف ��اع عن املتهم املحام ��ي علي حممود
ال ��ذي �أَو�ض ��ح �أَن الب ��دري مل يق�ص ��د اهان ��ة مل ��ك الع ��راق
يف ذل ��ك املقال �إمنا الق�ص ��د ملوك �إ ّال �أَن املحكمة �أ�ص ��درت
قرارها بحب�س املتهم �ستة ا�شهر مع اِيقاف التنفيذ ب�شرط
تغرميه �ألف روبية.
محاكمة روفائيل بطي عام 1930
تط ��وع علي حممود م ��ع حمامني اخرين للدف ��اع عن مدير
�ص ��حيفة الزم ��ان روفائيل بط ��ي بعد �أَن �أَقام ��ت احلكومة
دع ��وى عل ��ى املوما اليه ب�س ��بب تعر�ض ��ه للمل ��ك يف مقال
كتبه يف عدد اجلريدة ال�ص ��ادر بتاريخ  27ت�شرين الثاين
 1930بعنوان (:اال�ستفتاء وم�صريه ) بتوقيع عراقي� ,إال
�أَن علي حممود مل يكن له دور فعال يف الدفاع عن روفائيل
بطي الذي حكم عليه باحلب�س ملدة �ستة �أ�شهر.

حماكمة عبد الإله حافظ عام 1930
�شارك علي حممود مع بع�ض املحامني للدفاع عن عبد االِله
حافظ املدير امل�س� ��ؤول عن �ص ��حيفة نداء ال�ش ��عب بعد �أَن
�أَقامت احلكومة على احلافظ دعوى ب�س ��بب ذمه احلكومة
يف مق ��ال ن�ش ��ره يف جريدته بتاريخ  30ت�ش ��رين الثاين
بعن ��وان  (:مرا�س�ل�ات جهات ) ,فت�ش ��كلت املحكمة بتاريخ
 9كان ��ون االول  , 1930برئا�س ��ة عب ��د الرحمن الفالحي ,
�إ ّال �أِن احلكم مل ي�ص ��در على املتهم �إال بعد عدة جل�س ��ات و
قررت تغرمي املتهم ثمانون روبية ,و �سعى املحامون لدى
حمكمة التمييز لتخفي ��ف احلكم �إ ّال �أَنها قررت بقاء احلكم
على ما هو عليه �,إال �أَن وكالء املدعي عليه قدموا ا�سنئناف ًا
للحك ��م لدى حمكم ��ة التمييز مطالبني ب�ب�راءه موكلهم من
التهم ��ة ,لكن املحكمة مل تغري �ش ��يىئ ًا من احلكم ال�ص ��ادر
وبقي على حاله.
محاكمة ابراهيم �صالح �شكر,عام 1931
�أَق ��ام مزاحم �أَمني الباجه جي دعوى على اِبراهيم �ص ��الح
�ش ��كر ,مدير �صحيفة الأماين القومية ب�س ��بب ن�شره مقا ًال
يف عددها الأَول ال�صادر بتاريخ  30ت�شرين الثاين 1931
 ,حم ��ل عنوان ( حفنة ت ��راب على مرقد الباجة جي مزاحم
الأَمني) التي �شن فيها حملة على الأَخري عن
ت�ص ��رفاته عندم ��ا كان ي�ش ��غل ذل ��ك املن�ص ��ب ,مم ��ا �أدى
اىل قي ��ام الباج ��ه ج ��ي ب�إقامة دع ��وى جزائية عل ��ى املدير
امل�س�ؤول لل�صحيفة ,و�أخذت ال�صحف يف ذلك الوقت تهتم
لتلك الق�ض ��ية وتن�ش ��ر كل ما يتعلق بها  ،فن�ش ��رت �صحيفة

الأخب ��ار موع ��د النظر يف تلك الق�ض ��ية  ,ون�ش ��رت كذلك
ا�س ��ماء �ستة وع�شرين حمامي ًا تربعوا للدفاع عن اجلريدة
وم�س�ؤولها .
عق ��دت املحكم ��ة جل�س ��تها االوىل برئا�س ��ة �ش ��هاب الدين
الكيالين  ،و�أكتظت قاعة املحكمة بامل�ستمعني من املحامني
ورج ��ال ال�ص ��حافة ووجوه البل ��د ،الأَمر ال ��ذي دفع وكيل
املدعي العام وممثل ال�ش ��رطة اىل مطالب ��ة املحكمة اِجراء
املرافع ��ة ب�ص ��ورة �س ��رية كون موكله ��م من ال�شخ�ص ��يات
املهم ��ة يف البل ��د ,وق ��د �أعرت�ض عل ��ي حممود عل ��ى اقامة
الدعوى ب�ص ��ورة �س ��رية معل�ل ً�ا ذلك ب�أن القان ��ون ال يفرق
بني الوزير وغريه  ،و�إنّ النا�س �س ��وية امام القانون � ،إال
�أَن احلاك ��م رف�ض اعرتا�ض املحامي وقرر اجراء املرافعة
ب�صورة �سرية  ،خ�شية على الأَمن وال�صالح العام  ،ح�سب
ت�سويغ احلاكم.
مل ت�ص ��در املحكمة قرارها يف جل�س ��تها الأَوىل � ,إذ �أَجل
النظر يف الق�ض ��ية مرات عدة حتى �صدر قرار املحكمة يف
 15ت�ش ��رين الثاين  1931القا�ض ��ي باحلكم على ابراهيم
�ص ��الح �شكر باحلب�س ملدة �سنة واحدة  ،وعلى عبد الرزاق
�شبيب باحلب�س ملد �سته �أَ�شهر.
ً
وق ��د ت ��رك ذل ��ك احلك ��م �أث ��ر ًا بليغ� �ا يف نفو� ��س املحامني
مم ��ا �أدى ب ��وكالء املتهم�ي�ن �أن يَرفع ��وا طلب� � ًا �إىل حمكمة
الأ�ستئناف طالبني نق�ض احلكم  ،وحتديد العقوبة  ,وذلك
دفع وكالء الدفاع اىل �ص ��ياغة الئحة ا�س ��تئنافية ت�ضمنت
عدة اعرتا�ض ��ات منها اعرتا�ضهم على قيام املحكمة اجراء
الدعوى ب�صورة �سرية .
و َقد نجَ ح وكالء الدفاع يف م�سعاهم ذلك � ،إذ �صدر يوم 29
ت�ش ��رين الثاين  1931قرار املحكمة الكربى باحلكم الذي
�أ�صدرته حمكمة جزاء بغداد  ،وهو تخفي�ض العقوبة التي
حُ كِ َم بها �إبراهيم �ص ��الح �ش ��كر من �سنة واحدة �إىل �أربعة
ا�ش ��هر  ،واملدة التي حكم بها عبد الرزاق �ش ��بيب من �س ��تة
ا�شهر اىل �شهرين.
ومل يكت ��ف وكالء الدف ��اع بذل ��ك احلك ��م فرفعوا الئحة
متييزي ��ة اىل حمكم ��ة التمييز وقد ن�ش ��رت ال�ص ��حف تلك
الالئح ��ة ,الت ��ي نظرت فيه ��ا حمكمة التميي ��ز يف �أكرث من
جل�س ��ة ويف  19كان ��ون االول � 1931أ�ص ��درت حمكم ��ة
التميي ��ز قراره ��ا بنق� ��ض حك ��م حمكمة اجل ��زاء وحمكمة
اال�س ��تئناف وتق ��رر �إنقا� ��ص احلك ��م على ابراهيم �ص ��الح
�ش ��كر اىل �ش ��هرين و�إنقا�ص حكم عبد الرزاق �ش ��بيب اىل
�شهر واحد.
عن ر�سالة( :علي حممود ال�شيخ علي ودوره)

حبزبوز والمال عبود الكرخي
ومعاناة الصحف

اع����داد  :ذاك����رة ع��راق��ي��ة

كان ��ت اال�ش�ت�راكات يف ال�ص ��حافة العراقي ��ة ت�ش ��كل
العمود الفقري مل�س�ي�رة ال�صحيفة او املجلة ودميومة
ا�س ��تمرارها ،اذا م ��ا ا�س ��تثنينا م ��وارد االعالن ��ات
ال�ض ��ئيلة ،ف ��كان اال�ش�ت�راك ه ��و امل ��ورد الطبيع ��ي لها
واملعني الذي ال غنى عنه يف دفق احلياة يف �شرايينها
ل�سد نفقات الطباعة والورق واجور العاملني وغريها
رغ ��م ان قيمة هذه اال�ش�ت�راكات كان ��ت زهيدة ال ترهق
كاهل املن�ضوين اىل قائمة امل�شرتكني فيها.
وكان التلك� ��ؤ يف ت�س ��ديد م ��ا عليهم من اب ��رز العوامل
التي كانت تعيق ا�صحاب هذه ال�صحف واملجالت على
موا�صلة �ص ��دورها .فكان �ص ��احب اجلريدة او املجلة
يحث ا�ص ��حاب القلم والفكر وطلب ��ة املدار�س وارباب
امله ��ن واحل ��رف عل ��ى اال�ش�ت�راك فيه ��ا .واذا م ��ا قب ��ل
احدهم اال�شرتاك يطالبه بت�سديد الثمن �سلفا ،حيث ان
االعتماد على �ص ��رفيات ال�صحف من غري اال�شرتاك مل
يكن م�شجعا او جمزيا لتكاليفها،
رغم ان جريدة "حبزبوز" التي كان ي�صدرها املرحوم
ن ��وري ثاب ��ت كان ��ت تالق ��ي اقب ��اال كب�ي�را م ��ن القراء
وال�سيما بني او�ساط املثقفني اال ان هذه اجلريدة كانت
ه ��ي االخرى تعاين من ال�ص ��عوبات املالية املتمثلة يف
تلك�ؤ امل�ش�ت�ركني يف دفع ا�شرتاكاتهم ال�سنوية .ولذلك
كانت ال تفت�أ تن�ش ��ر بني احل�ي�ن واالخر اعالنا بدعوهم
اىل ت�س ��ديد ا�شرتاكاتهم با�سلوب يجمع بني القليل من
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ملحق �أ�سبوعي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

اجل ��د والكثري من الهزل وال�س ��خرية ..وه ��ذا ما متثل
باعالنها الذي ر�ش ��قت به امل�ش�ت�ركني باول عدد �ص ��در
منه ��ا يف  29ايلول  :1931اىل ح�ض ��رات امل�ش�ت�ركني
الكرام!
م ��ن اوله ��ا! ..ت ��ايل ال ن�س ��وي قن ��زة ون ��زة ..معل ��وم
ح�ضرتكم! الداعي (قاب�سز) والوكت حام�ض! واجليب
م�ض ��روب اوت ��ي ..الجل كل ذلك! ومن ف�ض ��لكم عجلوا
ببدالت اال�ش�ت�راك وخلونا ن�شتغل مثل االوادم! يرحم
والديكم وهاي تركناها مي جنابتكم!"
ومثلما عهدنا امل�ش�ت�ركني يف ال�صحف االخرى نعدهم
بامل�ش�ت�ركني يف جري ��دة (حبزبوز) اذ هم ب ��دال من ان
يعطوه ��ا االذن ال�ص ��اغية اعطوه ��ا (االذن الطر�ش ��ة!)
مما حدا بـ(حبزبوز) اىل ان ين�ش ��ر اعالنا �آخر بالعدد
( )12ال�ص ��ادر يف  15كان ��ون االول  1921ي�ؤك ��د فيه
عل ��ى �ض ��رورة دفع اال�ش�ت�راك ولك ��ن با�س ��لوب �آخر
وك�أنه يتمثل بقول ال�شاعر:
لقد ا�سمعت اذ ناديت حيا
ولكن ال حياة لن تنادي
(اىل م�شرتكينا الكرام..
نرجو من ح�ضرات م�شرتكينا الكرام اال ي�ستعجلوا
بت�س ��ديد بدالت اال�شرتاك الن هذه االدارة يف غنى عن
(الفلو�س) والن (العجلة من ال�شيطان الرجيم!).
وت�س ��تمر معان ��اة ه ��ذه ال�ص ��حيفة مع امل�ش�ت�ركني يف
دع ��م مباالتهم حتى االعداد االخ�ي�رة منها ،حتى ليبدو
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ان �ص ��احب اجلريدة بعد ان عمل معنا ح�ساب دقيق
ظهر ل ��ه نتيجة احل�س ��اب ان ادارة اجلريدة يف غنى
عن الفلو�س فامرنا ان ال نطالب احدا من امل�ش�ت�ركني
اىل ان ت�صرف هذه الدراهم املوجودة وبعد (اكو رب
كرمي!)
التوقيع  /مدير ادارة اجلريدة
اما �صاحب جريدة (الكرخ) املرحوم املال عبود الكرخي
فكانت معاناته ا�ش ��د مرارة مع بع�ض امل�ش�ت�ركني حتى
لك�أنك تتلم�س هذه املرارة �ص ��ارخة يف �شعره .فقد قال
من ق�صيدة بعنوان (عراقيل ال�صحافة) نظمها يف عام
.1928
فلو�س ا�شرتاكاتي اقب�ضت
قيمة احلم�ص والب�صل
بـ (امل�شرتك) والله حرت
حتى غدا بعقلي خلل
�سنتني اذا عنه ا�سكتت
ال تعتقد يدفع (بدل)
ان الي�أ� ��س راح يتغلغ ��ل يف اعماق
�ص ��احبها (حبزب ��وز) �ش ��اكيا ام ��ره اىل الل ��ه الواح ��د
القهار.
ح�ضرات امل�شرتكني..

ومل ��ا طف ��ح كي ��ل الكرخ ��ي مل يج ��د ب ��دا م ��ن ان يجعل
اال�ش�ت�راك نقدا يف جريدت ��ه ،فقال من ق�ص ��يدة حتمل
عنوان (زمر ابنج يا عجوز!) التي ن�شرها يف جريدته
(الكرخ) يف عام .1929
ا�شرتاك (الكرخ) نقدا �صار جوز
ال تقلق زمر ابنج يا عجوز..
اح�سن البيعات عد باثر عد
وانك�س البيعات ،غد وبعد غد
ومل يذعن الكرخي لالمر الواقع الذي تفنن املتقاع�سون
يف فر�ض ��ه عل ��ى ال�ص ��حافة ،فارت� ��أى ان ي�س ��تعني
بتجاري ��ب املث ��ل (اخر ال ��دواء الك ��ي) ليواج ��ه بع�ض
النماذج من امل�ش�ت�ريكن الذين تن ��ام يف جيوبهم ،ملء
جفونها ،ا�ش�ت�راكات خم�س �س ��نوات من اال�س ��تحقاق
دومن ��ا وج ��ل او خجل ،ف ��راح يهجوه ��م  ،بعدما يئ�س
من العتاب ،باقذع االلفاظ وي�ص ��فهم با�شنع ال�صفات..
فتارة ي�ص ��فهم ب�ش ��عره ،وت ��ارة يالحقهم ب�شخ�ص ��ه..
وتلم�س ذلك وا�ضحا يف ق�ص ��يدته (متاعب ال�صحافة)
الت ��ي ن�ش ��رها يف جريدته يف ع ��ام  1932والتي يقول
فيها هاجيا امنوذجا من ه�ؤالء.
عندي م�شرتك حمنني
ي�صلح للدهن �سجني
اداعيه �صار خم�س �سنني
اقره باذنه ما ي�سمع
***
بداره يختل ويرتاب
يعلم ابنه بالكذاب
اذا يطرق (الكرخي) الباب
اخربه والدي توجع
واخ�ي�را ..فه ��ذا جان ��ب م ��ن هم ��وم ومعان ��اة رواد
�ص ��حافة ايام زمان مع امل�شرتكني  ،ناهيك عن همومهم
ومعاناته ��م م ��ع ج ��ور وتع�س ��ف ال�س ��لطات ان ��ذاك
ومكابداتهم املهنية االخ ��رى ..فرحم الله الراحلني من
ه� ��ؤالء الرواد ،ون�س� ��أله اللطف باالحي ��اء منهم – امد
الله يف اعمارهم – كلم ��ا تداعت لهم ذكريات معاناتهم
مع امل�شرتكني وغريهم!
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