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)١(
يذكر التاريخ ان جانب���ًا من التحوالت الكربى يف 
املجتمع���ات املتكون���ة، كانت تتحق���ق كل مئة عام. 
وهي حتوالٍت تنو�ش املعتق���دات وما يطاولها من 
تقهق���ٍر اأو جتاوز اإمياٍن مت�س���دٍد، اأو تفكٍك وت�س���اٍم 
يف اح���رام العق���ل وهيبته. ومثل ه���ذه التغريات 
تعك����ش واقع���ًا تنم���و في���ه وتت�س���ادم التناق�سات 
االجتماعية االقت�سادية، لتنبعث منها قيم وعادات 

وتقاليد، واأمناط من املعي�سة والعالقات. 

ق يف  وكلم���ا » ت���اآكل الزم���ن » بفعل التط���ور اخلالاّ
العل���وم، و�سُغَرت »وحدت���ه القيا�سية« لت�سبح يف 
نهاي���ات الق���رن املا�س���ي »نانوي���ة« عبقرية، كرثت 
اإبداعات االإن�سان فيك���ون تخيلها يف الوعي العام 
م���ن بني االأ�ساطري واخلراف���ات. فتجرف كل �سيٍء 
يف حياتن���ا، وم���ن حوله���ا ويف طريقه���ا. ومل يعد 
التح���ول واالكت�س���اف العظيم، ُيح�س���ُب بالقرون، 

والعقود، وال�سنني، بل باالأجزاء الرقمية النانوية، 
نة،  حي���ث تب���زغ كل حلظ���ة يف املخت���ربات املح�ساّ
اإ�سراقة حت���وٍل يكت�سح حياتنا ال�سخ�سية، ويغمر 
املجتمع���ات االإن�ساني���ة بفي����شٍ م���ن القي���م املادية 
املتناهي���ة ال�سغ���ر، لتك�س���ف االأ�س���رار الدفينة يف 
االأك���وان املمت���دة باأبعاده���ا املتواري���ة ع���ن العقل 

الب�سري!
وفيو����ش االإعج���از العلم���ي، تنع���م به���ا الب�سرية 
بف�سل انفتاح املجتمعات على العقل وما يدور فيه 
من جدٍل ُم�ٍش، وم���ا يعك�سه وهو يتابع حتوالت 
جدله يف املجتمع واالأف���راد الذين يعتمدون العقل 
و�سيل���ة اكت�س���اٍف ومن���و وتط���ور ومن���ط عي����ش، 
متجاوزي���ن اأ�سكال »احلجر« علي���ه، وجتريده من 
»�سببية« مرك���زه من ا�ستمراري���ة الوجود وادراك 

حقيقته وجتاوز �سكونه وانغالقه.
)٢(

�سه���د الن�س���ف االول م���ن الق���رن الع�سري���ن اك���رب 

كارثت���ني متثلتا يف حربني عامليتني، انهكتا العامل، 
فيم���ا �سلبتهم���ا م���ن اأرواح �سكانه، وتدم���ري ُبناه، 
واإع���ادة تخلي���ق قيم���ه واأف���كاره واأدوات التطور 
فيه، وال�سراعات املُهِدَدة بالفناء الكوين، بو�سائل 
ال�س���راع مبختل���ف  قل���ب  ال�سام���ل. ويف  الدم���ار 
���ر بتغيري العامل  و�سائل���ه، انبعث نظ���اٌم جديٌد ب�ساّ

لي�سبح اكرث عدالة واأوفر عطاء وعي�سًا و�سالمًا.

كان الع���راق يف تلك اللحظة، يف حال���ة انتقاٍل من 
املا�سي العثم���اين، اىل دولة على طريق التكوين، 
ب���ني حربني عامليتني، ومع�سكري���ن ايديولوجيني، 
وثالث���ة اأنظم���ة جتمع ب���ني اثنني منهم���ا، الفا�سية 
اقت�سادي���ة  اجتماعي���ة  قاع���دة  والليربالي���ة، 
مبني���ة عل���ى اال�ستغ���الل والتفاوت الطبق���ي، رغم 
التناق����ش التناحري بينهم���ا، يف مواجهة النظام 
االآيديولوجي الذي يوؤ�س����ش لتجاوزهما واإر�ساء 

اأ�س�ش عامل بال طبقاٍت وال ا�ستغالل.

مل تكن الدولة العراقي���ة، وجمتمعها الف�سيف�سائي 
املنط���وي عل���ى التن���وع املتناق����ش، ق���د ا�ستقرت، 
وحت���ددت مالم���ح تكويناتها، وتبل���ورت مالحمها 
الطبقي���ة، م���ا انعك�ش عل���ى طبيع���ة ا�ستقطابات 
الفكري���ة  وانحيازاته���ا  االجتماعي���ة،  الق���وى 
النا�سئ���ة،  االأح���زاب  يف  له���ا  ومتثاّ وال�سيا�سي���ة، 
واحلياة ال�سيا�سي���ة. وجت�سدت تلك اال�ستقطابات 
يف حراٍك متناق�ش يعك����ش امل�سالح الطبقية التي 
متثله���ا ال�سرائح والفئات املن�سوي���ة فيها، وكانت 
الظاهرة االأبرز يف احلي���اة احلزبية وال�سيا�سية، 
بع���د ت�سكل الدولة، مرورًا مبراحل تطورها، حتى 
�سقوط النظ���ام امللكي يف عام ١٩٥٨، االنحيازات 
»االجتماعي���ة - الطبقي���ة« خ���ارج اط���ار امل�سال���ح 
ق���ة، ورمب���ا كان لله���دف الوطن���ي  الطبقي���ة ال�سياّ
الع���ام باإجن���از مه���ام التح���رر وال�سي���ادة، وغياب 
����ش الظل���م االجتماع���ي، دور  الدميقراطي���ة، وتكراّ

حموري يف ت�سكل تلك الظاهرة.

ويف ه���ذا االطار، ميك���ن تقييم انحي���از وان�سمام 
بن���ات واأبناء االأ�س���ر الربجوازية وكب���ار املالكني 
»واالقطاعي���ني«، والنخب���ة م���ن املثقف���ني املنتمني 
اىل الفئ���ات العلي���ا م���ن الربجوازي���ة، اىل احلزب 

ال�سيوعي واحلركة الدميقراطية بوجه عام.

)٣(
كان فائ���ق بطي ابن ال�سخ�سي���ة الوطنية البارزة، 
جري���دة  �ساح���ب  ال�سحف���ي،  والكات���ب  الوزي���ر 
»الب���الد«، من بني »املتجاوزين النتمائهم الطبقي«، 
وانحيازه���م اىل �سفوف احلاملني بعامل تنتفي فيه 
الراتبي���ات الطبقي���ة امل�سوهة، وت�س���وده العدالة 
االجتماعية، و�سيادة العقل واحلرية، كاأن انحيازه 
ال�سخ�سي، ه���و تعبري عن �سويته و�سلوكه ومنط 

حياته، طبعتها فيه »�سبغته الوراثية«. 

)٤(
التقيت���ه يف وق���ت م���ا من اأوائ���ل �ستيني���ات القرن 
املا�سي يف جري���دة البالد الت���ي يراأ�ش حتريرها، 
وق���د بدا يل كما ل���و انه يختزل كمًا م���ن الِهدايات، 
وفن���ارًا يك�س���ف ق���درًا يرب����ش بن���ا. وتكر�س���ت 
�سورت���ه يف ذهني، امل�س���دود للك�سف ع���ن �سرائر 
النا����ش، وان���ا يف اول طري���ق البح���ث ع���ن ذاتي، 
كمهت���ٍد للحقيق���ة، متفاني���ًا، بال ت�سن���ٍع يف خياره 
ٍن يف انعكا�سات ذل���ك يف حياته ال�سخ�سية  او تل���واّ
واالجتماعي���ة . كان يب���دو يل م���ن الوهل���ة االوىل 
اآن���ذاك، يف غاية االن�سج���ام، يتعذر تلم�ش تناق�ش 
ب���ني هويت���ه » الطبقي���ة » وان�سالخه عنه���ا. وعرب 
امل�س���ارات املهموم���ة خلم�س���ة عق���وٍد وني���ف م���ن 
�سداق���ة حميمة جمعتنا، ظلت هذه ال�سورة تتاألق 
ة  يف ذهني، حتى كاأنه ه���و نف�سه، ع�سٌي على »�ُسناّ
، �سوى م���ا يعك�سه  احلي���اة« التي تفر����ش التغرياّ

العمر و�سروفه من اأهواء واأمزجة وجتاذبات.

فائق بق���ي »مثقف���ًا« يف »حلاّ���ة كادٍح« ُي�سبه املياوم 
ال���ذي يلتقط رزق���ه اأناّى �س���اء له احل���ظ اأن يكون. 
���رك ببيئت���ه االجتماعية كولد  وم���ن الن���ادر ان ُيذكاّ
مدلاّ���ٍل الأب مثق���ف واأ�س���رة مي�س���ورة. ال يذَك���رك، 
بوال���ده الوزي���ر، اال ب�سفت���ه ال�سحف���ي والكاتب 
الوطن���ي التنويري. وي�سعب ان ترى يف جوانب 
حياته م���ا ي�سي بالتعايل على حميطه االجتماعي، 
او اط���ار اأ�سدقائه ورفاقه، وم���ن ال يعرفه، ال يرى 
فيه غ���ري ماه���و علي���ه كاإن�س���اٍن حا�س���ٍر، بانتمائه 
يف  ه���ذا  خي���اره  وجتل���ى  وال�سيا�س���ي،  الفك���ري 

خمتلف مراحل حياته منذ ان تعرفت عليه.

)٥(
كان لقاوؤنا االول، �سادمًا. 

ذهب���ت للقائه وانا احمل تو�سية حزبية لالن�سمام 
َل  اىل العم���ل يف »البالد«. ودخويل اىل مكتبه، �سكاّ
���ة« للفقيد �سام���ي بطي، �سقيق���ه و�ساحب  »مع�سياّ
امتي���از اجلري���دة، اذ انتبه اىل ما ي�س���ي به عمري 
ًا  ومالحم���ي، وهما م���ا اأوحيا ل���ه باأين ا�سغ���ر �سناّ
من اأك���ون �سوى م�ستط���رٍق �سياّع طريق���ه فاقتحم 

مكتبه.
بادرين بال�سوؤال: خري ..؟

قلت: جئت الأقابل االأ�ستاذ فائق بطي!
قال: نعم ..؟

.........
فاأنق���ذين فائ���ق من اجل���واب وهو يقتح���م املكتب 

وي�سمع ال�سوؤال: اهاًل اهاًل اتف�سل ..
وانده�ش �سامي، ورمبا التوى ذهنه..

ثم ب���داأت م�س���رية �سداق���ة �ست���دوم بع���د رحيلنا، 
لتوؤ�س���ر لزم���ن كان���ت ال�سداق���ة فيه ماأث���رة وقيمة 
ت�سم���و على خرائب احلياة، وتل���ك امل�سارات التي 

ة املتدنية.. تف�سي اىل القيم والعادات الرثاّ

)٦(
يف جترب���ة احلي���اة امل�سرك���ة، حمط���اٌت ت�ستحق 
القي���م  م���ن  بفي����شٍ  توم����ش  لعله���ا  الك�س���ف، 
واالنحي���ازات االيجابي���ة التي تنطم���ر هذه االيام 

حتت ركام الرثاثات واالأنانيات والف�ساد.

يف املرحل���ة املظلم���ة من اي���ام البعث، وم���ا بعده، 
كن���ت اأُهي���م وان���ا اأوا�س���ل ن�ساط���ي، متخفي���ًا قدر 
م���ا اأ�ستطيع، واأنا ه���ارٌب من ال�سج���ن، متنقاًل من 
بي���ٍت الآخر. مل يك���ن مي�سورًا تنقل���ي الليلي، عائدًا 
اىل خمبئ���ي البعيد يف بيت اأخ���ي و�سديقي الذي 

طوقني واأ�سرته الكرمية باحلماية.

فائ���ق كان الوحي���د ال���ذي ي�سر على 
اإي�سايل اىل اقرب نقطة من البيت، م�سطحبًا معه 
زوجته االوىل العزيزة، ابنة ال�سابط وال�سناعي، 
واأ�سنانها ت�سطك طوال الطريق، وهي تردد: جوز 
من فائ���ق ارجوك ... وكان رد فائ���ق وهو يبت�سم، 
ال يا مرة«، وهي تقول له: »انت �سري  »�سريي رجاّ

ة حتى تعرف م�ساعري يا ا�ستاذ فائق..!«. مرياّ
لكنه���ا كانت، يف كل مرة تتغري، وت�سبح اكرث األفة 
���ة، وتخاطب فائ���ق كلما كان���ت تردد على  وحميمياّ
ة » يا رفي���ق فائق، بداًل من يا  م�سامع���ه » �سري مرياّ

ا�ستاذ..
حتى ج���اء يوٌم ونحن يف حال���ة اجتماع يف بيته، 
نخط���ط ل���دور اللجنة الت���ي ت�سم فائ���ق، يف اطار 
نقا�س���اٍت تخو�سها التنظيم���ات احلزبية، لتطبيق 
القائ���م،  بالنظ���ام  لالإطاح���ة  احل���زب  توجه���ات 
وبح�س���ور قي���ادي، كم���ا اأذك���ر، ورد ذك���ر فائق او 
هو تط���وع بامل�ساركة يف احتالل االإذاعة، وقطعت 
حديث فائ���ق قرقعة �سقوط �سينية ال�ساي وتك�سر 
االأواين، وتبع���رث الكع���ك..! ويب���دو انه���ا كان���ت 
ت�ستمع اىل احلديث وراعها »تورط« فائق يف عمل 
م�سلح قد يودي بحيات���ه وياأتي على حياة االأ�سرة 

كلها. 
مل تكن ال�سيدة الكرمية تعرف ان ذلك مل يكن �سوى 
�سدًى ل�سراع���اٍت يف القيادة مل تثمر اال املزيد من 

الراجعات واالخفاقات واخليبة.

يف تل���ك الليلة وهما يع���ودان ب���ي ب�سيارتهما اىل 
خمبئي، قالت بارتباك وغيظ: يعني انت م�سر ان 

تدمر حياتنا.. يا رفيق ..؟ ترا..
اجابها فائق: يعني تريدين ننف�سل..!

 )٧(
ب���اع فائق ح�ست���ه يف مطبع���ة ميلكها م���ع �سديق 

اآخ���ر، لي�س���ري حماًل قريب���ًا من �سكن���ه، لنت�سارك 
ب���ه، وي�سب���ح �سكن���ًا وخمب���اأً ومرك���زًا 
لن�ساطن���ا احلزب���ي، ليتخل���ى عن���ه بعد 
ف���رة ق�سرية ويكتفي، بان ي�سحب من 
املح���ل ما يتوف���ر فيه م���ن �سكاير تغطية 

حل�سته..!

)٨(
على دروبن���ا امل�سركة، حمط���ات وماآثر ، 
لكنها قد جتد مكانها يف كتاب. اما ما ينفع 
وُيغني، فاالإ�سارة اليه تو�سح املالمح التي 
ون قامة ان�ساٍن ظل وفيًا خلياره الفكري  تكاّ
ال�سيوع���ي  باحل���زب  ملتزم���ا  وال�سيا�س���ي، 
ج يف �سفوفه حتى �سار  العراق���ي الذي ت���دراّ

ع�سوًا يف جلنته املركزية.

يف منف���اه بلن���دن، اخت���ار ان يتعل���م مهن���ة ترميم 
البيوت ودهانها! وكان ُي�سارك رفاقه وي�سكل فرق 

عمالة الإجناز العمل.

يف مرحلة الحقة، عر�ست عليه برجاء قبول بع�ش 
املبالغ الت���ي ت�ساعده على تناول ثالث وجبات يف 
ارة ون�سف، متنع وهو يتعذر  اليوم بدل وجبة �سياّ

بان »معلوماتي« عن و�سعه املعي�سي غري دقيقة! 
بر ابن الوزير �سظف العي�ش لفرة طويلة، وهو  تداّ

يت�سرف ك�سيوعي ي�ستع�سي على االنك�سار!

نقطة �سعف���ه التي ازدادت يف حيات���ه ال�سخ�سية، 
تلب����ش القلق الذي يالزمه كلم���ا غابت عنه زوجته 

�سعاد التي اأ�سفت على حياته معنًى اآخر! 

ورمبا تخاطبه �سع���اد للمناكفة وهي تقول له كلما 
ابتع���دت عن���ه لل�س���رورة: »خلي���ك رج���ال فائق ال 

تخاف ما راح اتاأخر..«!
انا فخوٌر ب�سداقتك التي، اأ�سبحت ن�سيج ما تبقاّى 

من حياتنا الفانية..

وال باأ�ش، فانا اأعتز مبا يثري فيك غرورًا ال يخد�ش 
�سويت���ك، كلم���ا متادي���ت يف خماطبت���ك يل »يا ابن 
الب���الد«..! مفاخ���رًا بانتمائ���ي اىل جري���دة الب���الد 

و«تخرجي منها« بتفوق كما يح�سب...
اإنن���ي اأيه���ا ال�سدي���ق احلمي���م فخ���وٌر مبدر�ست���ك 

النبيلة..!

* هذا املو�شوع ن�شر يف املدى
 يف ني�شان عام 2014

خمسة أصوات بين زمني غائب طعمة فرمان الجميل والموتى األحياء : 

ص��وت فائ��ق روفائي��ل بطي..

ف��������خ��������ري ك�����ري�����م 

فائق يتوىل حترير جريدة 
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اأك����رث ِمن م�ستوى تاريخ����ي ميكن فيها قراءة م����وؤرخ وعميد ال�سحافة 
العراقية واأحد ابرز روادها، الدكتور فائق بطي، بالتزامن مع ن�ساطه 
ال����دوؤوب يف �سف����وف الي�س����ار العراق����ي برحل����ة زمني����ة طويلة غطت 
اك����رث من �سبع����ة عقود تخللتها ف����رات ع�سيبة من االعتق����ال والت�سرد 
واملالحقة وااليقاف الوظيفي الق�سري.اكرث من م�ستوى ميكن التعبري 
عنه يف حياة �سحفي و�سيا�سي ونا�سط مدين مثلته حياته على اعتاب 
�سيخوخته����ا، واكرث من مدخل ميكن الولوج اليه للو�سول اىل �سهادة 
م����ن وعن فائق بطي الذي مل يبخل عل����ى الذاكرة العراقية والتاريخية 

ب�سرد وقائع واحداث ذاكرته وذكرياته يف اكرث من كتاب
ابت����داء بكتاب����ه )اب����ي( وانته����اء بكتاب����ه الوج����دان )بجزءي����ه( مرورا 
ب�سل�سلة كتبه الر�سينة واملتفردة يف روايات تاريخ ال�سحافة العراقية 
واملو�سوعات التي اجنزها وهي تعك�ش تاريخ التحوالت واالنقالبات 
التي �سهدتها البالد، ال�سيما خالل ابرز مفا�سلها يف جمال حرية الراأي 
والتعب����ري التي متثل����ه ال�سحافة العراقي����ة، واهم رواده����ا التي كانت 
�ساح����ة �ساخنة تنعك�����ش على �سفحاتها م�ستوي����ات ال�سراع ال�سيا�سي 
واالجتماع����ي والثقايف وحتوالتها، ففائق بطي منا وترعرع يف مبنى 
جريدة ابيه )البالد(، عا�سقا الأحبار مطبعتها ومرقبا لبزوغ �سطورها 
الت����ي �ستولد فجر اليوم الت����ايل، واالب ب����دوره اأدرك ع�سق ولده لهذا 
الع����امل ال����ذي يتما�����ش ويتع�س����ق مع احلي����اة ب����كل مفا�سله����ا ويقرب 
ويت�س����ادم مع الكث����ري من دوائره����ا احلاكم����ة، ويف مقدمته����ا الدائرة 
الرقابي����ة واجهزتها وقوانني مطبوعاتها التي �سترجم طبيعة وهوية 
ال�سلط����ات التي حكم����ت العراق وعا�سره����ا الفتى بطي، ودف����ع اأثمانا 
باهظة يف خ�سم معمعات ال�سحافة وجوالتها.تكمن �سهادة فائق بطي 
عن ع�سره بانها متثل مقطعا حلياة م�سيحي عراقي انخرط مبكرا يف 
�سف����وف الي�سار موؤمنا بنهجه الوطني ومثل����ه االن�سانية، ا�ستطاع ان 
ي�س����ق طريقه وحتقي����ق احالمه و�س����ط حا�سنة بغدادي����ة اجتماعية مل 
متيز بني ابنائها عل����ى ا�سا�ش اديانهم ومذاهبهم املوروثة من العائلة، 
فكان����ت اأجمل اأيامه����ا تلك االأخوة املواطنية بني اه����ل احلارة الواحدة 
والبل����د الواحد.كان الولد فائق بط����ي الوريث االول يف ح�سابات ابيه 
الوزير ورائ����د ال�سحافة رافائيل بطي، رغم خالف����ه الفكري وافراقه 
عن نهج االب واميانه القومي العروبي، رمبا كان االب يحذو يف ذلك 
االمي����ان القومي حذو اآباء القوميني العرب م����ن امل�سيحيني كبطر�ش 
الب�ستاين ونا�سيف اليازجي و�سواهم، ال�سراع بينه وبني ابيه على 
م�ستوى النهج واالميان هو ال�سراع نف�سه الذي يتكرر بني االأجيال 
على ايقاع �سيا�سي م�سطرب حتركه رميوتات اال�ستبداد والق�سوة 
اكرث ما حتركه ا�سابع احلري����ة والدميقراطية الناعمة والر�سيقة 

يف تاريخنا الوطني.

اإغواءات الذاكرة
لي�ش العمر املديد لفائق بط����ي ومعاي�سته ملختلف مراحل احلياة 
ال�سيا�سي����ة والثقافية العراقية م����ا بني »�سوبني« الوطن واملنفى 
وح����ده م����ا يغري الباح����ث باالقراب م����ن ذاكرة �ستثب����ت االيام 
قدرته����ا عل����ى الغ����ور بعي����دا يف اح����داث م�ست ووقائ����ع غارت 
يف اعم����اق الن�سي����ان، كم����ا �ستربه����ن ه����ذه الذاك����رة عل����ى انها 
ناجح����ة بامتي����از يف حماولة ا�ستفزازها الخ����راج ما تبقى من 
حمتوياته����ا رغ����م ال�س����رد الهائ����ل ملحتوياتها الت����ي ظهرت يف 
كت����ب ومطبوعات تغطي مقاطع طويلة م����ن حياة فائق بطي 
ال�سحف����ي واالن�س����ان والنا�س����ط ال�سيا�س����ي املعار�����ش على 
الدوام.رغم ما خط����ه الزمان العراق����ي املرتبط باالنقالبات 
الدموي����ة ورح����الت التهجري الق�س����ري الت����ي ق�سمت ثالثة 
ارب����اع حيات����ه يف املن����ايف، اال انه م����ازال يحتف����ظ بهدوئه 
وير�س����م ابت�سام����ة عري�سة على خ����دوده املتغ�سنة كعالمة 
ن�س����ر وا�ستخف����اف مب�سرية االآالم العراقي����ة التي مل جتد 
حت����ى هذه اللحظ����ة �سليبا يفت����دي خطاي����ا جناتها الذين 

ت�سبب����وا بها وفتحوا مقابر ل�سه����داء الوطن وطرقا مهلكة لرحيل ابناء 
الع����راق وت�سردهم يف ا�سق����اع العامل.املعروف عنه ان����ه ال يجامل وال 
يحاب����ي اق����رب املقربني اليه، حينم����ا يت�سل املو�سوع ب����راأي يبديه او 
حقيق����ة ي����روم اظهاره����ا للتاري����خ واالجي����ال، ال�سيما نح����ن يف �سياق 
�سه����ادة للتاريخ ال حتتم����ل التمويه وال التعمية عل����ى احلقيقة، خا�سة 
ان حمط����ات حيات����ه التي دونها وي�سه����د عليها ا�سدق����اوؤه على كرثتهم 
وخ�سومه على قلتهم تربهن على انه كان قويا و�سلدا امام اختبارات 
الرغي����ب والرهيب الت����ي ت�سعى لتليني �سالبة موقف����ه ازاء الق�سايا 
الت����ي مت�����ش حرية ب����الده وا�ستقاللها مهم����ا كلفه ذلك م����ن اثمان دفعها 
حقا يف مراح����ل من الت�سرد وفقدان ال�سحف����ي واملو�سوعي والنا�سط 
ال�سيا�س����ي االأحبة وغ�سب الرفاق خالل م�سرية املعار�سة العراقية يف 
الداخ����ل واخلارج التي كان نا�سطا وفاع����ال فيها خالل �سنوات مقارعة 

الدكتاتورية البغي�سة.

�صريح وناقد جريء
م����ا يعطي ل�سهادة بط����ي قيمة هو نزعت����ه النقدية ال�سجاعة 
الأق����رب املقرب����ني الي����ه 

م����ن اال�سدق����اء واالحزاب حت����ى اأح����زاب الي�سار الت����ي ان�سوى حتت 
تنظيماته����ا مبك����را موؤمنا بنهجها وثقافتها واحالمه����ا الرومان�سية يف 

التحرر واملدنية وجمتمع خال من الع�سكرة وماآ�سي احلروب.
رمبا تاأجل لقائي بفائق بطي اكرث من الالزم، فالرجل يزحف به العمر 
وج�س����ده م����ازال يحمل جراح����ات تتوح����د يف مركزه����ا اآالم الذات مع 
اآالم وط����ن التي مازالت نازفة حتى يومن����ا هذا.رمبا �سيجد قارئ هذه 
ال�سهادة ثمة متون مل تظهر يف مذكراته الوجدانية وكانها ا�ستدراكات 
عل����ى ايق����اع تل����ك الذاك����رة املدون����ة مبوؤلفات����ه الت����ي تظهر ب����ني احلني 
واالخر، ففائق بطي ميتهن الكتابة باحراف يف جتربة كتابية ميتزج 
به����ا ا�سلوب ال�سحفي البارع القادر عل����ى ا�ستقطاب �سرائح كبرية من 
القراء الطامعني يف ال�سفر مع عذوبة ا�سلوبه ور�ساقة كلماته من دون 
ان يتخل����ى ابدا عن �سرد مرارات جتارب����ه يف احلب وال�سيا�سة وقبلها 
ال�سحاف����ة التي ه����ي جوهر �سريته وعنوانه����ا العري�ش االول، وهكذا 
ه����ي ال�سه����ادة من اول حرفه����ا الآخر حمطاته����ا يت�ساير فيه����ا اال�سلوب 
املمت����ع واجلمل الر�سيقة مع رواي����ة االآالم العراقية وانك�ساراتها التي 
كان ال�سحف����ي وال�سيا�س����ي فائق بطي �ساهدا عل����ى ف�سولها املهمة يف 
مقاط����ع طويل����ة من زمنه����ا: حياة مل����ة ومقرفة مل يع����رف فيها �سعادة 
الطفول����ة ب�سبب ان�سغ����ال الوالد بهموم ال�سحاف����ة وال�سيا�سية وتعلق 

الوالدة مبجموعة القبوالت )هذا ما ورد يف مذكراته(.
* بالع����ودة اىل الوال����د الذي �سكب يف �سخ�سيت����ك الكثري من مالحمه، 
ال�سيم����ا ع�سق ال�سحاف����ة، فان اردت ان تقدم لق����ارئ ال�سهادات �سورة 
قلمية عن دور رفائيل االب يف ال�سحافة العراقية وجهوده التاأ�سي�سية 
وتاأ�سي�����ش )الب����الد( وريادته����ا، والعقبات التي واجهته����ا فماذا تقول؟ 
وان اردت اأن تو�س����ح كي����ف ج����رى انتق����ال الوال����د من ول����ع ال�سحافة 
وم�ساغباته����ا وم�ساك�ساتها اىل دروب ال�سيا�س����ة امللتوية فماذا تقول؟ 
وان تعط����ي رايك باثر رجعي عل����ى تارجح الوالد بني ميدان ال�سحافة 
ومالع����ب ال�سيا�س����ة، وهل كان ذل����ك ب�ساحله ام �سده؟ ومل����ن مل ي�سهد 
ع�سر القبوالت الن�سوية م����ن ن�ساء ع�سرنا احلايل كيف تر�سم مالمح 
ه����ذه القب����والت كما ترى يف ذاك����رة الطف����ل فائق؟ وما اه����م القبوالت 

الن�سوية يف بغداد؟ وما اعطته من نكهة ملدينة بغداد ومدنيتها؟
- ول����د بط����ي االب رفائي����ل يف كن����ف عائل����ة �سب����ه معدمة م����ن الناحية 
االقت�سادي����ة، ووجد نف�س����ه م�سوؤوال عن تلك العائلة بع����د وفاة والده، 
فانتق����ل من املو�س����ل اىل بغداد ومل يبل����غ من العم����ر الع�سرين، اال انه 
اف����اد كثريا م����ن درا�سته م����ع االباء الدومني����كان، وتعلم منه����م اللغتني 
ال�سريانية والفرن�سية والقليل من االنكليزية، ما �ساعدته على ولوج 
ع����امل ال�سحاف����ة بثق����ة يف النف�ش، اىل جان����ب اجادته للغ����ة ال�ساد عن 
طري����ق تعمقه يف القراءة والبحث اجل����اد يف بطون الكتب التي اأهلته 
اىل التمك����ن من ايجاد ا�سلوبه اخلا�����ش يف الكتابة الذي عرف 

به يف م�سريته املثمرة يف عاملي ال�سحافة واالدب.
وا�ستوع����ب الوالد اثن����اء دخوله كليتي املعلم����ني واحلقوق، 
املب����ادئ القومي����ة العربي����ة يف اعل����ى �سوره����ا اآن����ذاك، وراح 
يجاهر بها يف ال�سحافة واملجال�ش االدبية ال�سهرية، خ�سو�سا 
بعد ت�سنم����ه م�سوؤولية حترير جريدة العراق لل�سنوات الت�سع 
االوىل ١٩٢١– ١٩٢٩، وم����ن ث����م اوقف جريدت����ه )البالد( بعد 
تاأ�سي�سها عام ١٩٢٩ ال�سن����اد الق�سايا القومية والوطنية ودعم 
حكوم����ات يا�سني الها�سمي وال�سع����دون. وهكذا انتقل من االدب 
والتاألي����ف اىل ال�سيا�س����ة، وه����و يخو�����ش املعارك �س����د االنكليز 
و�سيا�سة نوري ال�سعيد املوالية لهم.لقد ادت تلك املعارك ال�ساخنة 
اىل تعطيل جريدته عدة مرات، ودخوله ال�سجن والتوقيف مرات 
متعاقبة، بل ونفيه وابعاده اىل �سمال العراق. مل يكن هذا الطريق 
�سه����ال ومعبدا، وق����د انتقل اي�س����ا اىل الربملان منتخب����ا يف دورات 
كث����رية. وم����ن الطبيع����ي، كان لهذا االنتق����ال، ح�سنات����ه وايجابياته 
ل�ساحل����ه، وه����و يت�سل����ق �سل����م الوظيف����ة واملجال�����ش النياب����ة، وان 
ي�ست����وزر الحقا.اكت�سف الوالد قبل غريه اهمي����ة ال�سحافة ك�سلطة، 
ح����ني اوىل لها اهتمامه اخلا�ش، وهو على حق، معتقدا بان من ميلك 
�سحيفة ميلك يف ذات الوقت �سالحا له من القوة يف الكالم والتعبري، 
كق����وة م����ن ميلك �سالحا يف احل����رب، ان مل يكن ام�س����ى واقوى، وكان 
يك����رر امامي دوما قول القائ����د الفرن�سي نابلي����ون: »اين اخ�سى خيفة 
م����ن ثالث �سح����ف اكرث م����ن مائة ال����ف مقات����ل«، وقد اثبت����ت االحداث 
العاملي����ة، ان عملي����ا، من ميل����ك و�سيلة االعالم يكون ق����د حجز له مكانا 
يف ال�سفوف االمامية داخل دوائر �سنع القرار ال�سيا�سي يف اية دولة 

حترم الكلمة احلرة.

شيخاني ش���ي���رزاد   

ويق�س���م املوؤلف تاريخ ال�سحاف���ة الكردية اإىل عدة 
مراح���ل ابت���داء م���ن مرحل���ة ال���والدة يف القاهرة 
ع���ام ١٨٩٨ ب�س���دور اأول جري���دة كردي���ة بعنوان 
)كرد�ست���ان(، واملرحلة الثانية »الت���ي كان طابعها 
�سحافة راأي حاولت اإىل جانب االحتفاظ بالهوية 
القومي���ة، ن�سر الدعاية ل�سع���ارات وطنية فر�ستها 
وقائع الكفاح امل�س���رك لل�سعبني العربي والكردي 
يف الع���راق �سد اال�ستعمار الربيط���اين واالأنظمة 
االإقطاعية والرجعية املتعاقب���ة على حكم العراق، 
حت���ى مطل���ع اخلم�سين���ات، وجنح���ت يف اإله���اب 
م�ساع���ر ال�سع���ب الك���ردي وبات���ت تع���رف بكونها 

�سحافة داعية ملبادئ وحقوق هذا ال�سعب«.
وي�س���ري الباح���ث اإىل ن�سوء �سحاف���ة اجلبل خالل 
فرة ال�ستينات ثم اإبان فرة الكفاح امل�سلح ١٩٧٧ 
- ١٩٩١ »والت���ي كان���ت تلع���ب دور املنظ���م ب���ني 
ق���وى الثورة امل�سلح���ة واملواطنني يف قرى ومدن 
كر�ست���ان من جه���ة، ومواقع وف�سائ���ل البي�سمركة 
وقياداتها املوزعة يف اجلب���ال ويف خارج العراق 

من جهة اأخرى«.
ويذكر بطي اأن »ال�سحافة الكردية عا�ست ع�سرها 
الذهب���ي بع���د انتفا�س���ة اآذار ١٩٩١، فق���د �سدرت 
خ���الل ال�سنة االأوىل بع���د االنتفا�سة، ما يقرب من 
٢٢ جريدة وجملة، وبح�سب اإح�سائية �سدرت عن 
نقاب���ة ال�سحافيني ت�س���ري اإىل اأنه خالل الفرة من 
١٩٩٢ اإىل ٢0١0 �س���درت ٤00 جريدة وجملة يف 
كرد�ستان جرى قي���د اعتمادها يف نقابة �سحافيي 
كرد�ست���ان. ومل ت�سه���د ال�سحاف���ة العراقية عموما 
خالل ع�سرات ال�سنني منذ والدتها، هذا الكم الهائل 
من مطبوعات منوعة )�سحف وجمالت ون�سرات( 
التي �س���درت يف كرد�ستان العراق، قيا�سا اإىل ١٥ 

حمافظة اأخرى يف العراق.
يكر����ش الباح���ث الف�س���ل االأول لبداي���ات ن�س���وء 
ال�سحافة الكردية. ويقدم موجزا لعر�ش تاريخي 
الأ�سل االأك���راد وتعدادهم وم�ساحات منطقتهم، ثم 
يتح���دث عن تاريخ ن�سوء احلركة القومية الكردية 
الت���ي ترتبط بها حرك���ة ن�سوء ال�سحاف���ة الكردية 
والتي ي�سري الباح���ث اإىل اأنها ن�ساأت ب�سدور اأول 
جري���دة كردية يف ٢٢ اأبري���ل )ني�سان( عام ١٨٩٨ 

مبدينة القاهرة.
ويف���رد ج���زءا كبريا من ه���ذا الف�س���ل للحديث عن 
�سحيف���ة »كرد�ست���ان« وه���ي اأول جري���دة كردي���ة 
ت�س���در يف تاري���خ ال�سحافة الكردي���ة، ثم يتحدث 
ع���ن بقية ال�سح���ف التي توالت عل���ى ال�سدور يف 
الع���راق منه���ا »روز كرد« )يوم الك���رد( ال�سادر يف 
١٩ يوني���و )حزي���ران( ١٩١٣، و»بانك���ي ك���ورد« 
)نداء الكرد( جملة ن�سف �سهرية �سدرت يف بغداد 
يف ٢٦ دي�سم���رب )كان���ون االأول( ١٩١٣ ثم جريدة 
 ١٩١٨ ع���ام  ال�س���ادرة  را�ست���ي«  ي�ستن���ي  »تيك���ة 
وجري���دة »بي�سك���ة وت���ن« )التق���دم( يف ٢ اأبري���ل 
١٩٢0، ثم يعدد ال�سح���ف واملجالت الكردية التي 
�سدرت اإىل منت�سف االأربعينات من القرن املا�سي 
والت���ي اعترب الفرة ال�سابقة له���ا بدايات تاأ�سي�ش 

ال�سحافة الكردية.
ويف الف�س���ل الث���اين يتط���رق الباح���ث اإىل الفرة 
م���ن ١٩٤٨ اإىل ١٩٩١ معت���ربا اإياها مرحلة تطور 
ال�سحاف���ة الكردي���ة، وي���درج املئات م���ن ال�سحف 
واملج���الت التي �سدرت يف تلك الفرة، والتي تعد 

مرحلة تطور احلرك���ة ال�سحافية يف عموم اأرجاء 
كرد�ستان وكذلك ال�سحف ال�سادرة يف بغداد بتلك 

الفرة.
وخ�س�ش الباح���ث الف�سل الثالث م���ن مو�سوعته 
واجلمعي���ات  املنظم���ات  �سحاف���ة  ع���ن  للحدي���ث 
واملوؤ�س�س���ات معت���ربا هذه ال�سحاف���ة جزءا مكمال 
مل�سرية ال�سحافة الكردية، مع اإ�سارته اإىل اأنه »غالبا 
م���ا يكون م�ست���وى االإ�س���دارات لتل���ك املوؤ�س�سات 
م���ن الناحيتني: حمت���وى املادة، واالإخ���راج الفني 
له���ا، �سعيفا، ب�سب���ب �سحة املتطلب���ات ال�سرورية 
لعملية التحري���ر والطباعة، وانعدام اأو قلة الكادر 
املتخ�س����ش )ال�سحايف(، وع���دم دراية املنت�سبني 

اإىل تلك الدوائر بالعمل ال�سحايف اأو الكتابة«.
ويذك���ر بطي ع���ددا كبريا م���ن ال�سح���ف الن�سوية 
والطالبي���ة والعمالية والفالحية وغريها من التي 
كانت ت�سدرها املنظمات احلكومية وموؤ�س�ساتها. 
فف���ي الف�سل الرابع يتحدث ع���ن �سحافة االأحزاب 
ال�سيا�سي���ة يف كرد�ستان يبداأه���ا ب�سحافة احلزب 
الدميقراط���ي الكرد�ست���اين ثم احل���زب ال�سيوعي 
العراقي ثم االحتاد الوطن���ي الكرد�ستاين، ويعدد 
ال�سيا�سي���ة  االأح���زاب واملنظم���ات  بقي���ة  �سح���ف 
الكردية الت���ي بداأت منذ اأربعين���ات القرن املا�سي 
اإىل التاري���خ احلدي���ث لل�سحاف���ة الكردية بظهور 

�سحف يومية يف اإقليم كرد�ستان.
ويف���رد الباح���ث ج���زءا م���ن ه���ذا الف�س���ل لن�سوء 
�سحافة اجلبل، اإذ �س���درت مطبوعات متعددة يف 
جب���ال كرد�ست���ان اأثناء �سن���وات الن�س���ال الكردي 
بثوراته���ا املتتالي���ة، والت���ي ت�س���كل بدورها جزءا 
من تاري���خ ال�سحافة الكردي���ة. وكان هذا اجلانب 
م���ن تاريخ ال�سحافة الكردية خمفيا اإىل حد ما عن 

املهتمني بتاريخ واأر�سفة ال�سحافة الكردية.
ال�سحافي���ة  املو�سوع���ة  م���ن  اخلام����ش  الف�س���ل 
الكردية، كر�سه املوؤلف لل�سحافة الكردية ال�سادرة 
يف املن���ايف للف���رة م���ن ١٩٧٥ - ٢00٥ ويتحدث 
ع���ن ال�سح���ف ال�س���ادرة يف اخل���ارج ومعظمه���ا 
�س���درت ح�سب الباح���ث يف بريطاني���ا وال�سويد، 
فيما توزعت بقية ال�سحف واملجالت على عوا�سم 
اجلالي���ات  فيه���ا  وج���دت  الت���ي  املختلف���ة  الع���امل 

الكردية.
ويف الف�س���ل ال�ساد�ش، تن���اول ال�سحافة الكردية 
يف ظ���ل االنتفا�سة للفرة ١٩٩١ - ٢00٣ يتحدث 
يف ج���زء من ه���ذا الف�سل ع���ن ال�سحاف���ة الكردية 
الت���ي كان النظام ال�ساب���ق ي�سدرها يف بغداد مثل 
جري���دة »ه���اوكاري« )الت�سام���ن( وجمل���ة »احلكم 
الذات���ي« وجملة »رو�سنبريي نوي« وجملة »بيان« 
وغريه���ا، والتي بح�س���ب الباحث »ح���اول النظام 
م���ن خاللها االإيح���اء باأنه يع���رف بحقوق ال�سعب 
الك���ردي، اإال اأن االأي���ام ال�سعب���ة ك�سف���ت بالوقائع 
واالأح���داث املوؤمل���ة ما اأمل مبئات االأل���وف من اأبناء 
ه���ذا ال�سع���ب«، ثم يكر����ش اجلزء املتبق���ي من هذا 
الف�سل للحديث ع���ن ال�سحافة يف اإقليم كرد�ستان 
املحرر، وظهور بوادر ال�سحافة االأهلية وامل�ستقلة 

يف العراق وكرد�ستان.
ويف���رد الباح���ث الف�س���ل ال�ساب���ع م���ن مو�سوعته 
�سق���وط  بع���د  الكردي���ة  ال�سحاف���ة  ع���ن  للحدي���ث 
الديكتاتوري���ة، وه���ي الف���رة الت���ي �سه���دت فيها 
ال�سحاف���ة الكردية اأوج ازدهارها بف�سل احلريات 
االإعالمي���ة املتاح���ة يف االإقليم و�س���دور املئات من 

ال�سحف واملجالت االأهلية وامل�ستقلة.
وكر����ش الباحث الف�سل الثام���ن واالأخري للحديث 
بتوفي���ق  بداأه���ا  الكردي���ة  ال�سحاف���ة  رواد  ع���ن 
اآغ���ا »ب���رية مريد« ث���م ح�س���ني ح���زين موكرياين، 
وم�سطفى با�سا الياملكي، وح�سني ناظم، و�سالح 
زك���ي �ساحيبق���ران، وعل���ي كم���ال باب���ري، ورفيق 
حلمي، وخلف �سوقي الداودي، وكيو موكرياين، 
وال�ساعر عبد الله كوران، وعالء الدين ال�سجادي، 

واإبراهيم اأحمد، و�ساكر فتاح.
ث���م كر����ش ج���زءا م���ن ه���ذا الف�س���ل لل�سحافي���ني 
االأوائ���ل، منه���م: فاحت امل���ال عبد الك���رمي املدر�ش، 
وجرجي����ش فتح الله، و�سربكو بيك�ش، وعز الدين 
م�سطف���ى ر�سول، واأحمد ال�سي���د علي الربزجني، 
وحممد ن���وري توفيق، وحممد مال كرمي، وحممد 
توفي���ق وردي، وفلك الدين كاكائي. وختم الف�سل 
باحلدي���ث ع���ن �سه���داء ال�سحاف���ة الكردي���ة منه���م 
مع���روف الربزجني واأن���ور املائي وناف���ع يون�ش 

و�سالح اليو�سفي ودارا توفيق.

يؤرخ للصحافة الكردية في العراق
ف�ائ�ق بط��ي

ع��ن دار »امل��دى للثقافة والنرش« ص��درت الطبعة 

األوىل من »املوسوعة الصحفية الكردية يف العراق 

تاريخها وتطورها« للدكتور فائق بطي ب�884 صفحة 

من الحجم املتوسط.

يقول املؤلف يف املقدم��ة: »إن للصحافة الكردية، 

تاريخ ه��ام ومكم��ل لتاريخ الصحاف��ة يف العراق، 

وس��جل حاف��ل، فاعل، تفاع��ل مبوضوعي��ة وجرأة 

وصدقي��ة مع مجم��ل األحداث التي م��رت بالعراق 

الحديث، ولع��ب صحافيوها ال��رواد دورا بارزا يف 

تعمي��ق أوارص األخ��وة العربي��ة الكردي��ة، وعربت 

بشفافية عن تطلعات شعب العراق عموما، والشعب 

الكردي عىل وجه الخصوص«.

ت���وف���ي���ق ال��ت��م��ي��م��ي

كيف نقرأ فائق بطي ؟

فائق بطي يف جبال كرد�شتان

)البالد(.. اول �شحيفة ت�شدر  بعد ثورة 1958
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ن�س���ف قرن من االأح���داث ي�سردها بطي يف كتابه 
�سل�س���ة  وبلغ���ة  و�سيا�سي���ة،  اأدبي���ة  بح�سا�سي���ة 
�سافي���ة، ولي����ش ه���ذا غريب���ا عل���ى رج���ل اأم�سى 
�سني عمره يف ميدان الكتابة ال�سحفية، وخا�ش 
حروبا طويل���ة و�ساقة يف ميدان »مهنة املتاعب«، 
فاكت�س���ب ع���رب ه���ذه املمار�س���ة الطويل���ة اأ�سلوبا 
يعنى بر�ساقة العبارة، وبالغة اجلملة، و�سال�سة 
املفردة...وه���ا ه���و االآن يق���دم كتاب���ه ال م���ن باب 
التباهي والتفاخر، بل م���ن موقعه ك�ساهد عا�سر 
االأحداث، وراح يختزنها يف ذاكرته اخل�سبة التي 
تتدف���ق، االآن، بع���د اأن بلغ من العم���ر عتيا. يعود 
ك�سيخ وق���ور ي�سج باحلكمة واخل���ربة، اإىل ذلك 
االأر�سي���ف املخبوء يف ثنايا الذاك���رة لي�ستح�سر 
من���ه حمطات م�سرق���ة واأخرى مظلم���ة يف تاريخ 
الع���راق وانعكا�ساته���ا على حي���اة العائلة، وعلى 

رفاق الدرب وما اأكرثهم يف هذه ال�سفحات.
يتن���اول بط���ي يف كتاب���ه االأحداث الت���ي ع�سفت 
بالع���راق ب���دءا م���ن املرحل���ة امللكي���ة واالنت���داب 
الربيطاين وير�سد طبيع���ة التدخالت اخلارجية 
الت���ي كانت تبح���ث اآنذاك عن ن�سي���ب يف الكعكة 
العراقية جتعلنا نتيقن من اأن التاريخ يعيد نف�سه 
ولك���ن باآلي���ات اأخ���رى وبلبو�ش خمتل���ف، ويقف 
عند الرف�ش ال�سعبي العارم ملعاهدة بورت�سموث 
١٩٤٨ وم���ا اأدى اإلي���ه م���ن اأح���داث، و�سدام���ات، 
ويكت���ب بط���ي بنربة حاني���ة عن ث���ورة ١٤ متوز 

١٩٥٨ الت���ي قاده���ا الزعي���م عب���د الك���رمي قا�سم، 
واأنهت امللكي���ة يف العراق منتق���دا موقف الزعيم 
امل�س���ري الراح���ل جم���ال عب���د النا�س���ر ال�سلب���ي 
منه���ا وه���و م���ا كان مو�س���وع كتاب���ه »اخليان���ة 
الكربى«، وهو يعترب بان ه���ذه الثورة »الوطنية 
الدميقراطي���ة« � بح�س���ب و�سف���ه � �سي���دت �س���رح 
نظام جمه���وري مع���اد لال�ستعم���ار، وق�ست على 

حلف بغ���داد الع�سكري العدواين، وطبقت قانون 
االإ�س���الح الزراع���ي، و�سربت االحت���كار النفطي 
اإذ اأر�س���ت الث���ورة بذل���ك لبن���ات �سناع���ة وطنية 
بالتع���اون مع االحت���اد ال�سوفييت���ي، وحتقق يف 
ظل هذه الثورة مب���داأ التعاي�ش ال�سلمي واحلياد 
االإيجابي، ووطد الثوريون العالقات مع املع�سكر 
اال�سراك���ي، وقاموا بت�سليح اجلي�ش الوطني...

اإىل غري ذلك من االإجنازات واملكا�سب التي متتع 
بها ال�سع���ب يف ظل حكم عبد الك���رمي قا�سم الذي 
يق���ول عنه بطي »كان قا�سم �سابطا ب�سيطا، رقيق 
القلب، اأمينا، زاه���دا يف احلياة، ن�سريا للفقراء، 
مل ي�ستغ���ل مرك���زه، ومل ي�سم���ح الأهل���ه واأقارب���ه 
با�ستغ���الل من�سب���ه كقائد للب���الد. كان���ت طيبته، 
ونواي���اه احل�سن���ة، وثقت���ه العمي���اء باالأ�سدقاء، 
وراأفت���ه حت���ى باأعدائ���ه اإىل ح���د ال�سذاجة، عامال 
رئي�سي���ا يف �سعف قيادته الت���ي اأدت اإىل تخبطه 
املرحل���ة  متطلب���ات  اإدراك���ه  وع���دم  وتاأرجح���ه 
الدميقراطي���ة الثورية بع���د كن�ش العه���د البائد«، 
وي�سيف »كر�ش الرجل جل حياته من اجل خدمة 
ال�سع���ب والوطن وم���ات بطال و�سحي���ة لنزاهته 

واإخال�سه«.
لك���ن بطي املعروف بفك���ره الي�ساري يعترب ثورة 
بح�س���ب  �سب���اط  )انق���الب  اأو   ١٩٦٣ �سب���اط   ٨
م���ن  احلك���م  البعثي���ون  ت�سل���م  عندم���ا  و�سف���ه( 
املحط���ات ال�س���ود يف تاري���خ العراق ب���ل ي�سفها 
باأنها نك�سة ١٩٦٣ الت���ي �سكلت الف�سل االأول من 
النك�س���ة العربية العام���ة يف ٥ حزيران ١٩٦٧ م، 
فقد خ�س���ر ال�سعب العراقي نتيج���ة هذا االنقالب 
»البعث���ي« الكث���ري م���ن املكت�سب���ات واالإجنازات: 
احلري���ات العام���ة، النقاب���ات املهني���ة، اجلمعيات 
الفالحي���ة، جتمي���د قان���ون االإ�س���الح الزراع���ي، 
حماول���ة ت�سفية االأحزاب الثوري���ة والوطنية...

مب���ادئ  واأدت  الت���ي  املمار�س���ات  م���ن  وغريه���ا 
ث���ورة ١٩٥٨ الوطني���ة، اإذ يظه���ر بط���ي كيف ان 
االنقالبي���ني قتلوا رموز تلك الثورة الدميقراطية 
والوطني���ني.. والتقدمي���ني،  ال�سيوعي���ني،  م���ن 
وفر�س���وا نظام���ا اإرهابي���ا بولي�سيا �س���د طبقات 
ال�سعب الوطنية االجتماعي���ة. وا�ستاأثر »البعث« 
ب���االآالف يف  الت���ي زج���ت  باحلكوم���ة اجلدي���دة 
ال�سج���ون واملعتق���الت و�س���ل عدده���م اإىل ١٢0 
األف���ا كان بينه���م فائ���ق بط���ي نف�سه ال���ذي ي�سخر 
مبرارة من ال�سعارات التي رفعها البعثيون وهي 
)الوح���دة، احلري���ة، اال�سراكي���ة( فيعل���ق: »اأين 
احلري���ة وع�ساقه���ا يف ال�سج���ون واملعتقالت...، 
واأين اال�سراكي���ة ومكا�سب ال�سعب تبدد على يد 
حلف���اء اليوم من اأيت���ام العهد امللك���ي، واالإقطاع، 
وعم���الء اال�ستعم���ار...، واأي���ن الوح���دة وق���ادة 
البع���ث يتن�سلون م���ن ميثاق الوح���دة املربم بني 

دم�سق وبغداد والقاهرة...«
ثم يتحدث عن االنقالبات التالية وعن عهدي: عبد 
ال�سالم عارف، وعبد الرحمن عارف، فيقول: »يف 
عهد )العارفني( �سيط���رت االنتهازية والو�سولية 
على مقاليد احلكم بعد حماولة ت�سفية اآثار انقالب 
�سباط �سيئ ال�سيت وتربئة ذمة من ا�سرك منهم 
يف ذل���ك االنق���الب االأ�س���ود كعب���د ال�س���الم عارف 
نف�سه، وطاهر يحي���ى، ور�سيد م�سلح، و�سعدون 
وغريهم...وح���اول  �سليب���ي  و�سعي���د  غي���دان، 
امل�سوؤول���ون يف العهدي���ن ردم امل�ستنقعات النتنة 
الت���ي اأوجدتها العنا�سر املعادي���ة لل�سعب لت�سبح 

فيها وتع�س�ش عنا�سر طفيلية جديدة.
كم���ا يتحدث عن انقالب ١٧ متوز ١٩٦٨ وجميء 
احمد ح�سن البكر اإيل �سدة احلكم يف العراق وهو 
ينتقد هذا االنقالب اأي�سا راف�سا و�سفه بالثورة، 
ويق���ول عن هذه املرحل���ة »كان احلكام يختطفون 
الظ���الم  يف  املنا�سل���ني  ويقتل���ون  ويعذب���ون 
وينعونه���م يف ال�سب���اح« يف جريدته���م )الثورة( 
البعثية التي كان ي�سغل رئا�سة حتريرها، اآنذاك، 

طارق عزيز.
وي�سلط ال�سوء على جتربته وعمله يف ال�سحافة 
الكردي���ة ولقائه ج���الل طالباين )رئي����ش العراق 
مث���ل  الكردي���ة  ال�سخ�سي���ات  وبع����ش  احل���ايل( 
�سام���ي عبد الرحم���ن، وحممود عثم���ان، و�سالح 
اليو�سفي، وحلمي �سري���ف، ودارا توفيق رئي�ش 
حتري���ر جري���دة »التاآخي« الناطق���ة با�سم احلزب 
الدميقراط���ي الكرد�ست���اين ال���ذي كان يتزعم���ه، 
اآن���ذاك، امل���ال م�سطف���ى ال���ربزاين وال���د م�سعود 
الربزاين )رئي�ش اإقليم كرد�ستان االآن(، ويتناول 
يف �سفحات كتابه امل�ساألة الكردية واملراحل التي 
م���رت بها بو�سفه���ا جزءا م���ن امل�سه���د ال�سيا�سي 
العراق���ي الع���ام، ويتح���دث ع���ن اتف���اق ١١ اآذار 
١٩٧0 ب���ني ال�سلط���ة البعثي���ة واحلرك���ة الكردية 

بع���د �سن���وات طويلة م���ن االقتت���ال، اإذ ينتقد هذا 
 ١٩٧0 عام���ي  ب���ني  البعث���ي  الك���ردي  التحال���ف 
و١٩٧٣ لك���ن موقفه من الق�سي���ة الكردية وا�سح 
يف �سفحات الكتاب فهو كان من الداعني اإىل منح 
االأكراد حقوقهم القومية يف اإطار نظام فيدرايل، 
وبع���د �سن���وات جن���د ان وجهة النظر ه���ذه كانت 
�سائب���ة اإذ اأن النقا�س���ات امل�ستفي�س���ة التي جرت 
يف بغ���داد بعد �سقوط النظ���ام اأف�ست اإىل اعتماد 

�سيغة النظام الفيدرايل. 
وق���د ا�سطلع بطي ب���دور مهم يف �سحافة احلزب 
ال�سيوعي العراقي، وي�ستعيد هنا جانبا من عمله 
ال�سيا�سي االإعالم���ي يف �سفوفه، ويذكر ب�سورة 
خا�س���ة عمل���ه يف �سحيف���ة »الثقاف���ة اجلدي���دة«، 
و«الفك���ر اجلديد«، وكذلك »طري���ق ال�سعب« وهي 
مطبوعات اأ�سدرها هذا احلزب اإذ ي�ستح�سر بطي 
ظروف العمل امل�سنية، والنقا�سات ال�ساخبة التي 
كانت تدور بني االأ�سدقاء والرفاق الذين يفرد لهم 
الكاتب �سفحات مطول���ة. يتحدث عن اإخال�سهم، 
وحما�سته���م، واأحالمهم: زه���ري اجلزائري، منري 

رزوق، وائ���ل الع���اين، عزي���ز �سباه���ي، فالح عبد 
اجلب���ار، يحي���ى علوان، ر�س���دي العام���ل، فاطمة 
املح�سن،  �سم���ران اليا�سري )ابو كاطع( وغريهم 
ف�سال ع���ن فخري كرمي الذي يعت���ربه رفيق درب 
خمل�سا، فق���د عمال معا يف ظروف القمع، وتقييد 
احلري���ات، والعم���ل ال�س���ري وجمعتهم���ا اأ�سف���ار 
كثرية ولقاءات و�سهرات ي�سردها بطي بحميمية 

ومودة خا�سة.
غري اأن �سنوات الن�سال هذه وال�سعارات الكبرية 
انته���ت بالف�سل م���ع انته���اء �سهر الع�س���ل البعثي 
ال�سيوع���ي ال���ذي ا�ستم���ر �سمن �سيغ���ة »اجلبهة 
الوطني���ة والقومي���ة التقدمي���ة« من الع���ام ١٩٧٣ 
اإىل الع���ام ١٩٧٩ ل���دى و�س���ول �س���دام ح�س���ني 
اإىل احلك���م وت�سيي���ق اخلناق عل���ى ال�سيوعيني، 
والدميقراطي���ني، واالأك���راد وحت���ى البعثيني من 
اأ�سح���اب الراأي املختلف، ف�س���دام ح�سني مل يكن 
ع���ادال اإال يف القمع، وزع اإرهابه على جميع اأبناء 
ال�سع���ب العراقي الذين رحل���وا ق�سرا اإىل املنايف 
القريب���ة والبعيدة وكان بينه���م بطي الذي اختار 

لن���دن منفى ل���ه، وا�سدر من هن���اك جريدة »عراق 
الغ���د«، ثم �ساف���ر اإىل الوالي���ات املتح���دة لي�سدر 
يف  و�ساه���م  الدميقراط���ي«،  »االحت���اد  جري���دة 
تاأ�سي����ش »رابطة الكت���اب وال�سحفيني والفنانني 
مقره���ا  كان  الت���ي  العراقي���ني«  الدميقراطي���ني 
ب���ريوت ثم دم�س���ق، واأ�سدرت الرابط���ة دوريات 
ومطبوع���ات عدة، و�سم���ت يف ع�سويتها الكثري 
م���ن املثقف���ني: جمي���د الرا�س���ي، في�س���ل لعيب���ي، 
موؤيد الراوي، قي�ش الزبيدي، قا�سم حول، فا�سل 
الع���زاوي، حميد اخلاقاين، �س���ادق ال�سائغ، فلك 

الدين كاكائي و�سواهم.
وي���روي بط���ي يف ثناي���ا الكت���اب �سفح���ات م���ن 
العراقي���ة يف اخل���ارج يف  املعار�س���ة  ن�ساط���ات 
لندن، وبريوت، ودم�سق، وفيينا...وبعد ذلك يف 
كرد�ستان عندم���ا اأقام االأمري���كان والربيطانيون 
جيبا اآمنا لالأكراد يف اأعقاب حرب حترير الكويت 
وانتفا�س���ة اآذار الكردي���ة وال�سيعي���ة، حي���ث نعم 
االأكراد باالأمان، فا�ستطاع بطي والأول مرة زيارة 
كرد�ست���ان كج���زء م���ن ال���راب العراق���ي وي�سف 
�سع���وره بالفرح الع���ارم لدى روؤيت���ه العراق بعد 
غي���اب دام اكرث م���ن ع�سر �سن���وات لينهي الكتاب 
باحلديث ع���ن فعاليات املوؤمت���ر اخلام�ش للحزب 
ال�سيوع���ي العراقي ال���ذي انعقد يف كرد�ستان يف 
ت�سري���ن االأول ١٩٩٣ يف �سق���الوة حي���ث انتخب 
حميد جميد مو�سى �سكرتريا عاما للحزب بعد ان 
ان�سح���ب فخري كرمي ع�سو املكتب ال�سيا�سي عن 
تر�سيح نف�س���ه واآثر اأن يتف���رغ مل�سروعه الثقايف 
ومطبوعاته���ا  »امل���دى«  موؤ�س�س���ة  يف  والفك���ري 

املتعددة. 
ويف كل ه���ذه املحطات ال يغفل بطي احلديث عن 
�سحيفت���ه »الب���الد« وال���دور الوطني ال���ذي لعبه 
وال���ده، واإ�س���راره رغ���م الظ���روف ال�سعبة على 
اال�ستمرار يف اإ�سدارها دون خ�سوع الأي اعتبار 
�س���وى احلرفية واملوق���ف الوطن���ي املبدئي. كان 
مغرما بال�سحافة اإىل حد الهو�ش »انه يع�سق هذه 
املهنة، ويطرب الأ�سوات اأدواتها، وتكتحل عيناه 
مبنظر ال�سفحات التي ي�ساهم يف و�سع ب�سماته 
عليه���ا...« كم���ا يقول بط���ي الذي ي�س���رد مذكراته 
ب�سم���ري الغائ���ب ال ب�سم���ري املتكل���م كم���ا ج���رت 
الع���ادة يف املذكرات، ولعل ذل���ك نابع من كونه ال 
يرغ���ب يف اإظهار اجلان���ب الذاتي بقدر ما يحاول 
ان يبني احلقائق متجنب���ا العواطف واالنفعاالت 
التي قد توؤثر على روؤيته، هو حري�ش على وجهة 
نظره فينحاز اإىل ه���ذا الراأي دون ذاك لكنه يقدم 
دائم���ا املربرات والذرائع التي ميك���ن اختزالها ب� 

»احلر�ش على وطنه العراق وعلى �سعبه«.
والواق���ع ان م���ن يق���راأ الكت���اب ي���درك ان���ه اأم���ام 
�سخ�سي���ة ديدنه���ا يف احلياة ه���و »الوجدان« كما 
عن���ون كتاب���ه، فه���و دائم���ا يف �س���ف املظلوم���ني 
والفق���راء والب�سط���اء...ال ي�ساوم عل���ى الق�سايا 
الوطنية، وال يق�سر عن اأداء الواجب، وال يف�سل 
م�سحلت���ه ال�سخ�سي���ة على م�سلح���ة الوطن. اإنه 
من���وذج لرجل ان�سه���ر يف الهم الوطن���ي وكر�ش 
حياته خلدمة العدالة واحلقيقة ودفع ثمنا باهظا 
� �سجن���ا، وحتقيق���ا، واعتق���اال � نتيج���ة مواقف���ه 
املبدئي���ة، وثم���ة اأكرث من موق���ف تعر�ش له بطي 

يربهن على وطنيته واإخال�سه.
ف�س���ول مهم���ة، واأح���داث مت�سابك���ة، و�سفح���ات 
مليئ���ة بالدرو�ش والعرب ي�سرده���ا بطي يف قالب 
ق�س�س���ي ال يفتق���ر اإىل التوثيق، وه���ي تظهر يف 
النهاية تاريخ رجل تفاعل مع اأحداثه وطنه ولعب 
مع كثريين مثل���ه دورا يف االأحداث، واملنعطفات 
احلا�سم���ة، دافع���وا عن حقوق ال�سع���ب وحاولوا 
ان يقول���وا احلقيق���ة يف زم���ن التعتي���م، والقمع، 
وك���م االأف���واه ولئ���ن كان���ت النظ���م الديكتاتورية 
ف���ان،  وخون���ة،  كمتمردي���ن  اآن���ذاك،  �سنفته���م، 
التاري���خ �سين�سفه���م حتم���ا، فق���د �سق���ط الطغاة، 
وبداأت احلقيقة تتو�سح، تلك احلقيقة التي تقول 
ب���ان من نا�سل وعانى و�سجن، واعتقل ال بد وان 
يح�سل على الثمن ال���ذي يتمثل يف بقاء �سورته 

حية نا�سعة يف ذاكرة من دافع عنهم ذات يوم.

لفائق بطي م�ذك�رات ف�رد ت�ت�س�ع 
ل�ت�ك�ون ذاك�رة وط��ن

)الوجدان(

يف كتابه »الوجدان« الصادر أخريا عن دار املدى 

بدمشق، واملكون من جزءين مطبوعني يف مؤلف 

واحد، يقدم فائق بطي مذكراته، يف مجايل السياسة 

والصحافة، غري أن هذه املذكرات تتسع وتتشابك 

لتكون ذاكرة وطن بكل خيباته، وانتصاراته، وهمومه، 

وأحالمه، وانقالباته، وثوراته...فعىل الرغم من كونه 

يقدم كتابه، كام يظهر عىل الغالف األول، عىل انه 

مذكرات، بيد ان هذه املذكرات تتخطى الجانب الذايت 

الشخيص الخاص للكاتب لتكون توثيقا ملراحل، 

وأحداث، ووقائع شهدها العراق يف النصف الثاين من 

القرن العرشين، فاملذكرات كام يشري تواريخ يحرص 

بطي عىل تدوينها يف بداية كل فصل تبدأ من نهاية 

األربعينيات لتنتهي يف عقد التسعينيات.

بطي يف مو�شكو

مع �شامي كمال

مع عفيفة لعيبي ومفيد اجلزائري
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اب���راه���ي���م ح����اج ع��ب��دي

ق���ت،  وه���ي، لكونه���ا �سحاف���ة فك���ر وراأي، عماّ
بدوره���ا، مفاهي���م الوطني���ة، وح���ددت الهوي���ة 
القومية ل�سعب كرد�ست���ان العراق طيلة �سنوات 
الن�سال التحرري �س���د التواجد االجنبي و�سد 
احلكوم���ات الرجعية املتعاقبة على �سدة احلكم. 
ونا�سلت من اأجل حري���ة و�سيادة الوطن وبناء 
الدول���ة عل���ى اأ�س����ش را�سخ���ة م���ن الدميقراطية 
والعدالة واالعراف باحلقوق القومية لل�سعب 

الكردي”.
به���ذا الفهم  العميق ل���دور ال�سحافة ووظيفتها، 
مي�سي فائق بطي يف اجناز هذه الدرا�سة التي  
توؤر�سف لل�سحافة الكردية يف العراق خالل اكرث 
م���ن �سبعة عقود، ب���كل انت�ساراته���ا  وخيباتها، 
بنجاحاته���ا واخفاقاته���ا، فال�سحاف���ة، عموم���ا، 
والدميقراطي���ة  االنفت���اح   اأج���واء  يف  تزده���ر 
والرخ���اء والعدالة االجتماعي���ة، وهي تراجع 

يف ظروف القهر  والقمع واال�سطهاد.
 وال يخف���ى عل���ى املتاب���ع ان ال�سحاف���ة الكردية 
عانت كثريا من امل�ساع���ب والعراقيل وت�سييق 
احلري���ات، وه���ي نا�سل���ت يف اأحل���ك واأق�س���ى 

الظ���روف ال�سيا�سي���ة يف �سبي���ل اإظه���ار عدال���ة 
الق�سي���ة الكردي���ة. اإن مث���ل ه���ذه ال�سعوب���ات 
والتحدي���ات مل تغ���ب ع���ن ب���ال الباح���ث، ل���دى 
ا�ستغال���ه عل���ى هذا الكت���اب، فاآث���ر ان يهديه اإىل 
�سه���داء ال�سحافة الكردية الذي���ن دفعوا حياتهم 
ثمنا للكلمة ال�سادقة، اإذ يكتب يف ن�ش االهداء: 
اإىل كل �سهداء ال�سحافة  “حتية اعتزاز ووفاء 
الكردي���ة الذين امتزجت كلماتهم ال�سريفة بدماء 
ال�سع���ب الزكية من اأج���ل احلرية...واىل كل من 
�ساهم يف �سجل ه���ذا ال�سفر الطويل فوق اأر�ش 

كرد�ستان العراق«.
    ويف���رد الباحث ق�سما يف نهاية الكتاب الإحياء 
ذكرى بع�ش هوؤالء ال�سهداء الذين ق�سوا نتيجة 
مت�سكهم بقلمهم احلر، و�سمريهم احلي، ومنهم 
معروف الربزجني الذي اأعدم بعد انقالب �سباط 
الدموي ١٩٦٣، واأنور املائي الذي ا�ست�سهد يف 
حزي���ران ١٩٦٣ اثر ق�سف نظ���ام البعث لقريته 
يف كرد�ستان العراق، ونافع يون�ش الذي تويف 
اإث���ر تعذي���ب وح�س���ي تعر����ش ل���ه يف �سج���ون 
البع���ث �سن���ة ١٩٦٣، و�سال���ح اليو�سف���ي الذي 
غ���در ب���ه نظام �س���دام ح�سني ح���ني ار�سل له يف 
٢٥ حزي���ران ١٩٨١ ط���ردا بري���دا يحتوي على 
متفج���رات اأودت بحيات���ه، ودارا توفي���ق الذي 
اعتق���ل عام ١٩٨0 وتبني الحق���ا انه ق�سى حتت 
التعذيب... فهوؤالء، وغريهم من �سهداء الكلمة، 
اأ�سبح���وا عالم���ات م�سيئة يف ال�سف���ر الطويل 

لتاريخ ال�سحافة الكردية.
يق���ر الباح���ث بط���ي ب���ان ثم���ة درا�س���ات كثرية 
تناول���ت جوانب خمتلف���ة من تاري���خ ال�سحافة 
الكردية يف العراق، وه���و يدرج بع�ش عناوين 
تل���ك الدرا�سات يف كتابه، غري ان تلك الدرا�سات 
�سابته���ا نواق�ش كثرية، وافتق���رت اىل منهجية 
اإذ ي�س���ري بط���ي اإىل »غي���اب  بحثي���ة متكامل���ة، 
درا�س���ة توثيقي���ة مو�سوعية ل���كل مراحل تطور 
ال�سحاف���ة الكردي���ة، ويف كل جوانبها، كتاريح 
م���الزم له���ذا الك���م اله���ام م���ن االإ�س���دارات، منذ 
ميالده���ا يف ١٨٩٨ ب�سدور جريدة )كرد�ستان( 
على يد مقداد مدحت بدرخان، حتى يومنا هذا، 
امل�ستقلة منها واحلزبية واملتخ�س�سة، وجمالت 
املنظم���ات واملوؤ�س�س���ات، اإ�ساف���ة اىل �سحاف���ة 
املن���ايف واملهج���ر الغني���ة مبادته���ا، وال�سريحة 
واإزاء  وال�سيا�سي���ة«.  الفكري���ة  طروحاته���ا  يف 
هذا النق�ش، فاإنه ميك���ن القول، ومن دون اأدنى 
جمازف���ة، بان كت���اب بطي يع���د االأول يف جماله 

م���ن حي���ث �سموليت���ه وتكامل���ه وتغطيت���ه ل���كل 
عنا�سر ومفردات ال�سحافة الكردية يف العراق، 
ور�سده، ب�سورة توثيقية منهجة، للم�سارات 
ال�سائك���ة الت���ي �سلكتها �سواء تل���ك التي �سدرت 
علنا او تل���ك املطبوعات التي كانت ت�سدر �سرا، 
خ�سية من رد فعل احلكومات العراقية القمعية. 
يقتف���ي بط���ي اأث���ر كل كلم���ة �سحفي���ة مطبوع���ة 
�سكل���ت رافدا �سغريا يف بحر ال�سحافة الكردية 
ال�سا�س���ع، وت�س���م املو�سوع���ة �س���ورًا اأر�سيفية 
نادرة الأحداث �سحافية و�سحف كردية �سدرت 
ع���رب حقب���ات خمتلف���ة، وثم���ة م�ساع���ب كثرية 
واجه���ت الباحث لعل اأهمه���ا متثل يف اأن الكثري 
من االر�سي���ف ال�سحفي الك���ردي تعر�ش للتلف 
القم���ع واحل���روب  وال�سي���اع نتيج���ة ظ���روف 
والث���ورات الكردية املتعاقبة التي خا�سها الكرد 

�سد الظلم والطغيان.
ي���رى الباح���ث ان �سحيف���ة »كرد�ست���ان« الت���ي 
�سدرت يف ٢٢ ني�سان ع���ام ١٨٩٨ يف القاهرة، 
وه���ي اول جريدة كردية، �سكل���ت »الب�سري الذي 
ايق���ظ م�ساع���ر املثقف���ني داخل بل���دات كرد�ستان 
الع���راق، لالع���الن بج���راأة و�سجاع���ة ع���ن قولة 
الهوي���ة  وتثبي���ت  اع���الء  �س���رورة  يف  احل���ق 
القومي���ة لل�سع���ب الكردي الت���ي مزقته احلروب 
وال�سيا�سات اىل دول اربع توزع فيها ما يقرب، 
اآن���ذاك، م���ن ٣0 مليون ك���ردي، ولتب���داأ م�سرية 
ال�سحاف���ة يف طوره���ا البدائ���ي«، وتاأت���ي ه���ذه 
املو�سوع���ة لتغط���ي م�سرية مهني���ة متدة الأكرث 
م���ن �سبعني �سنة م���ن العمل ال�سح���ايف الكردي 

العلني وال�سري.
 يق�سم املوؤلف تاريخ ال�سحافة الكردية اإىل عدة 
مراح���ل ابتداء من مرحلة ال���والدة يف القاهرة، 
واملرحلة الثانية »التي كان طابعها �سحافة راأي 
حاولت اإىل جانب االحتف���اظ بالهوية القومية، 
ن�سر الدعاي���ة ل�سعارات وطني���ة فر�ستها وقائع 
الكف���اح امل�سرك لل�سعب���ني العربي والكردي يف 
الع���راق �سد اال�ستعم���ار الربيط���اين واالأنظمة 
االإقطاعية والرجعية املتعاقبة على حكم العراق، 
حت���ى مطلع اخلم�سين���ات، وجنح���ت يف اإلهاب 
م�ساع���ر ال�سع���ب الكردي وباتت تع���رف بكونها 
�سحاف���ة داعي���ة ملب���ادئ وحقوق ه���ذا ال�سعب«.  
وي�سري الباحث اإىل ن�سوء �سحافة اجلبل خالل 
ف���رة ال�ستينات، ث���م اإبان فرة الكف���اح امل�سلح 
١٩٧٧ - ١٩٩١ »والت���ي كانت تلعب دور املنظم 
ب���ني قوى الثورة امل�سلح���ة واملواطنني يف قرى 

وم���دن كور�ست���ان من جه���ة، ومواق���ع وف�سائل 
البي�سمرك���ه وقياداته���ا املوزعة يف اجلبال ويف 

خارج العراق من جهة اأخرى«.
    اأم���ا الع�س���ر الذهب���ي لل�سحاف���ة الكردي���ة يف 
الع���راق، فب���داأت م���ع انتفا�سة ع���ام ١٩٩١، فقد 
�سدرت خالل ال�سن���ة االأوىل بعد االنتفا�سة، ما 
يق���رب من ٢٢ جريدة وجملة. وت�سري اإح�سائية 
�س���درت ع���ن نقاب���ة ال�سحافي���ني اإىل اأنه خالل 
 ٤00 �س���درت   ٢0١0 اإىل   ١٩٩٢ م���ن  الف���رة 
جريدة وجملة يف كرد�ستان جرى قيد اعتمادها 
ت�سه���د  ومل  كرد�ست���ان.  �سحافي���ي  نقاب���ة  يف 
ال�سحافة العراقية عموما خالل ع�سرات ال�سنني 
من���ذ والدته���ا، ه���ذا الك���م الهائل م���ن مطبوعات 
منوعة كتلك التي �سدرت يف كرد�ستان العراق.  
معلومات وتواري���خ ووقائع كثرية تزدحم على 
�سفحات ه���ذا الكتاب املو�سوع���ي، من �سحيفة 
روز ك���رد )ي���وم الكرد( ال�س���ادرة يف ١٩ يونيو 
)حزي���ران( ١٩١٣، و«بانكي ك���رد« )نداء الكرد( 
جمل���ة ن�س���ف �سهرية �سدرت يف بغ���داد يف ٢٦ 
ث���م جري���دة   ،١٩١٣ االأول(  )كان���ون  دي�سم���رب 
»بي�سك���ه وت���ن« )التق���دم( يف ٢ اأبري���ل ١٩٢0، 
و�س���وال اىل منت�س���ف االأربعين���ات م���ن الق���رن 
املا�س���ي، لتبداأ مرحل���ة جديدة تب���داأ من ١٩٤٨ 
اإىل ١٩٩١ معتربا اإياها مرحلة تطور ال�سحافة 
الكردية، ويدرج املئات م���ن ال�سحف واملجالت 
التي �سدرت يف تل���ك الفرة، والتي تعد مرحلة 
تط���ور احلرك���ة ال�سحافي���ة يف عم���وم اأرج���اء 
كرد�ست���ان، وكذلك ال�سح���ف ال�سادرة يف بغداد 
بتل���ك الفرة. ويخ�س�ش الباحث الف�سل الثالث 
م���ن مو�سوعت���ه للحديث عن �سحاف���ة املنظمات 
واجلمعيات واملوؤ�س�سات معتربا هذه ال�سحافة 
الكردي���ة،  ال�سحاف���ة  مل�س���رية  مكم���ال  ج���زءا 
ويذك���ر بطي عددا كبريا م���ن ال�سحف الن�سوية 
وغريه���ا  والفالحي���ة  والعمالي���ة  والطالبي���ة 
احلكومي���ة  املنظم���ات  ت�سدره���ا  كان���ت  الت���ي 

وموؤ�س�ساتها.
 ويخ�س�ش الباحث جزءا من الكتاب للحديث عن 
�سحاف���ة االأحزاب ال�سيا�سي���ة يف كرد�ستان مثل 
�سحافة احلزبني الرئي�سني احلزب الدميقراطي 
الكرد�ست���اين واالحت���اد الوطن���ي الكرد�ست���اين 
ث���م احل���زب ال�سيوعي العراق���ي، ويعدد �سحف 
بقي���ة االأحزاب واملنظم���ات ال�سيا�سي���ة الكردية 
الت���ي بداأت من���ذ اأربعين���ات الق���رن املا�سي اإىل 
التاري���خ احلدي���ث لل�سحاف���ة الكردي���ة بظه���ور 

�سحف يومي���ة يف اإقليم كرد�ست���ان. اأما الف�سل 
اخلام����ش م���ن املو�سوع���ة ال�سحافي���ة الكردية، 
الكردي���ة  ال�سحاف���ة  املوؤل���ف  في���ه  تن���اول  فق���د 
ال�س���ادرة يف املنايف للفرة من ١٩٧٥ - ٢00٥ 
ويتح���دث ع���ن ال�سح���ف ال�س���ادرة يف اخلارج 
ومعظمها �سدرت، ح�سب الباحث، يف بريطانيا 
وال�سويد، فيما توزعت بقية ال�سحف واملجالت 
عل���ى عوا�س���م الع���امل املختلف���ة الت���ي وج���دت 
فيه���ا اجلالي���ات الكردي���ة.  وبعدم���ا يتحدث عن 
ال�سحاف���ة الكردي���ة يف ظ���ل االنتفا�س���ة للفرة 
١٩٩١ - ٢00٣ يف���رد الباح���ث الف�س���ل ال�سابع 
م���ن مو�سوعت���ه للحديث عن ال�سحاف���ة الكردية 
بع���د �سق���وط الديكتاتورية، وهي الف���رة التي 
�سه���دت فيها ال�سحاف���ة الكردي���ة اأوج ازدهارها 
بف�س���ل احلري���ات االإعالمية املتاح���ة يف االإقليم 
و�سدور املئات من ال�سح���ف واملجالت االأهلية 

وامل�ستقلة.
    وقب���ل ان ينهي كتابه يخ�س�ش الباحث جزءا 
للحدي���ث عن املثقف���ني الوطنيني الك���رد االأوائل 
الذي���ن كر�س���وا جانب���ا م���ن جتربته���م لالرتق���اء 
بال�سحاف���ة الكردي���ة ومنه���م، مث���ال، توفيق اغا 
)بريه مريد(، ح�سني موكرياين، م�سطفى با�سا 
ياملكي، ح�سني ناظم، �سالح زكي �ساحيبقران، 
عل���ي كمال باب���ري، رفي���ق حلمي، خل���ف �سوقي 
ال���داودي، كي���وى موكرياين، عبد الل���ه كوران، 
ع���الء الدي���ن �سج���ادي، ابراهي���م احم���د، �ساكر 
كذل���ك  ويذك���ر  اجل���اف،  �سعي���د  حمم���د  فت���اح، 
بع�ش ال�سحفي���ني الرواد يف تاري���خ ال�سحافة 
الكردية ومنهم: ف���احت املال عبد الكرمي املدر�ش، 
وجرجي����ش فت���ح الله، و�سريكو بيك���ه �ش، وعز 
الدي���ن م�سطف���ى ر�س���ول، واأحم���د ال�سي���د علي 
الربزجن���ي، وحمم���د ن���وري توفي���ق، وحمم���د 
م���ال كرمي، وحمم���د توفي���ق وردي، وفلك الدين 

كاكائي.
كت���اب، بهذا املعن���ى، هو مرج���ع توثيقي هام ال 
غن���ى عنه، وهو يع���د ا�سافة نوعي���ة اىل املكتبة 
خمتل���ف  اىل  ترجمت���ه  م���ن  ب���د  وال  العربي���ة، 
اللغ���ات حتى يعرف القارئ تفا�سيل تلك الرحلة 
ال�سحاف���ة  رج���ال  خا�سه���ا  الت���ي  ال�سيزيفي���ة 
الك���رد، وال يزال���ون يفعل���ون، يف �سبي���ل اإظهار 
احلق���وق امل�سروع���ة لل�سع���ب الك���ردي، واإظهار 
مالم���ح ثقافته وفكره وفلكل���وره واأدبه وفنونه 
الت���ي بقيت ن�سرة، حي���ة، متاألق���ة يف الوجدان 
وال�سمائر، مثلم���ا عك�ستها ال�سحاف���ة الكردية، 
رغ���م كل حماوالت االإلغاء واالق�س���اء واالنكار، 
فمن ماآث���ر ال�سحاف���ة الكثرية ه���ي اأنها حتتفظ 
بثقاف���ة ال�سع���وب ورموزها ومقد�ساته���ا غافية 
بني ال�سطور، وال بد من القيام بجهد موؤ�س�ساتي 
�سخ���م يحفظ م���ا تبقى م���ن اأر�سي���ف ال�سحافة 
الكردي���ة يف متحف يكون �ساهدا على تراجيديا 
ه���ذا ال�سع���ب وانت�ساراته، و�سج���ال م�سرقا ملن 
�سطر بالقلم اجم���ادا عظيمة، مثلما �سطر الثوار 
بالبندقية ملحمة هذا ال�سعب الكردي الذي بقي 
مت�سبث���ا بهوبته رغم الظروف العا�سفة.  اأخريا 
ن�س���ري اىل ان موؤل���ف املو�سوعة فائ���ق روفائيل 
بط���ي ولد يف بغداد الع���ام ١٩٣٥، وح�سل على 
�سهادة البكالوريو�ش يف ال�سحافة من اجلامعة 
االمريكي���ة يف القاه���رة، وعاد اىل الع���راق عام 
١٩٦٣ ليراأ����ش حترير جريدة »الب���الد« اآنذاك. 
ويع���د بط���ي م���ن موؤ�س�س���ي نقاب���ة ال�سحافيني 
العراقيني، وح�سل على الدكتوراه يف ال�سحافة 
من مو�سك���و. غادر الع���راق يف نهاية �سبعينات 
القرن املا�س���ي اىل اأوروبا وتنقل بني الواليات 
املتح���دة وبريطانيا ودول اأخ���رى. اأ�سدر اأكرث 
من ١٥ موؤلفًا منها »�سحافة االأحزاب »ال�سحافة 
الي�سارية«، »ذاكرة عراقية«، »الوجدان«، »ذاكرة 
وطن«، »ال�سحاف���ة العراقية يف املنفى«، اإ�سافة 
اىل كت���اب ح���ول �س���رية وال���ده روفائي���ل بطي 

املهنية وغريها.
 عن جريدة احلياة اللندنية

الموس��وعة الصحفي��ة الكردي��ة في 
العراق : تاريخها وتطورها

يبذل  الباح��ث والصحايف العراقي املع��روف الدكتور فائق 

بطي جهدا فائقا يف س��بيل  انجاز هذه املوسوعة التي تتكون 

من 900 صفحة، والتي تتحدث عن تاريخ الصحافة  الكردية يف 

العراق وتطورها واملحطات التي مرت بها.

وأبرز رموزها وأقطابها، وأطلق عىل كتابه الضخم هذا عنوانا 

واضحا يخت��زل محتواه: املوس��وعة الصحفي��ة الكردية يف 

العراق: تاريخها وتطورها، والصادر، أخريا، عن دار املدى.  

ميهد الباح��ث لكتابه مبقدمة نظرية يق��ول فيها : الصحافة 

الكردية تاريخ هام، ومكم��ل لتاريخ الصحافة يف العراق، 

وسجل حافل فاعل، تفاعل مبوضوعية وجرأة وصدقية مع 

مجمل األحداث التي مرت بالعراق الحديث حيث لعبت، 

ولعب صحفيوه��ا الرواد، دورا ب��ارزا يف تعميق أوارص 

األخوة العربية الكردية، وعربرّ بشفافية عن تطلعات شعب 

العراق عموما والشعب الكردي عىل وجه الخصوص. 

الدكتور بطي يوقع اهداءات اأحد موؤلفاته

مع مـــــام جـــــــالل
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ج����ل����ي����ل ال���ع���ط���ي���ة

 ذك����ر فقيد العلم )كوركي�ش عواد( ١٩0٨ � ١٩٩٢ 
يف بحث����ه )اأدب املذك����رات يف الع����راق( ان هناك 
١٢٧ م����ن ابناء الع����راق اأو غريهم م����ن ام�سى 
�سطرا من حياته يف هذا الوطن ن�سروا مذكراتهم 
يف الع�س����ر احلدي����ث وذل����ك لغاية �سن����ة ١٩٨٦ � 
موع����د ن�سر البحث � وان اقدم ه����وؤالء )ميخائيل 
يو�سف تي�سي( املتوفى �سن����ة ١٣٨٢ه� � ١٩٦٢م 
والذي ال����ف كتابا طريفا عنوان����ه )نقدات كنا�ش 
ال�سوارع( وهي ذكري����ات وانتقادات فكاهية يف 
�س����وؤون عراقي����ة �س����درت يف خم�س����ة اج����زاء ما 
ب����ني ٢٢ � ١٩٢٦م )الذخائر ال�سرقية � دار الغرب 

اال�سالمي � بريوت ج٢ �ش٢٨٢(.
ووا�س����ل العراقي����ون ن�س����ر مذكراتهم بع����د �سنة 

١٩٨٦ ومن اهم ما �سدر حديثا:
ذاك����رة عراقي����ة لرفائي����ل بطي ظه����ر يف جملدين 
يقع����ان يف اك����رث م����ن ٩00 �سفح����ة )دار امل����دى � 
دم�س����ق(. رفائي����ل بطر�����ش عي�سى بط����ي ١٩0١ 
� ١٩٥٦م ادي����ب، �سيا�س����ي، م����ن رواد ال�سحاف����ة 

العراقية.
ول����د يف املو�س����ل ومار�����ش التعلي����م وال�سحافة 
واملحام����اة وتردد على جمل�����ش )ان�ستا�ش ماري 
الكرمل����ي( ١٩٤٧. ا�سدر ع����دة �سحف وجمالت 
اهمها جريدة )البالد( �سنة ١٩٢٩ ا�ستمرت على 
ال�س����دور �سبعة وع�سرين عام����ا. وكانت مدر�سة 
جدي����دة يف ال�سحاف����ة العراقي����ة. اعتق����ل ع����دة 
مرات وتعر�ست �سحفه للتعطل مرات عديدات. 

انتخ����ب ع�س����وا يف الربملان العراق����ي غري مرة. 
ويف �سنة ١٩٥٣ عنياّ وزيرا للدعاية واالعالم.

ل����ه موؤلفات مطبوعة بينه����ا: االدب الع�سري يف 
العراق ١٩٢٣ ام����ني الريحاين ١٩٢٣ ال�سحافة 

يف العراق )القاهرة( ١٩٥٥.
ذاكرة عراقية من اعداد وحتقيق )د. فائق رفائيل 

بطي( � جنل املوؤلف.
د. فائق: كاتب وموؤرخ من اآثاره الكثرية:

ال�سحاف����ة العراقية � ميالده����ا وتطورها ١٩٦١ � 
�سحافة العراق � تاريخها وكفاح اجيالها ١٩٦٨. 
�سحاف����ة االح����زاب وتاري����خ احلرك����ة الوطني����ة 
١٩٦٩، املو�سوع����ة ال�سحافي����ة العراقية ١٩٧٦، 
ال�سحاف����ة الي�سارية يف الع����راق )لندن � ١٩٨٥( 

اعمال����ه  م����ن  وكان   .)١٩٩٣ )لن����دن  الوج����دان 
املبك����رة )اب����ي( )بغ����داد � ١٩٥٦( ال����ذي تن����اول 
فيه �س����رية وال����ده الراحل. ت����رك )رفائيل بطي( 
ذخرية م����ن االوراق واملخطوط����ات الثمينة. اما 
مكتبت����ه فلقد قدمتها اال�س����رة اىل مكتبة اجلامعة 
امل�ستن�سري����ة يف بغ����داد. وكان م����ن اهم ما تركه 
عمي����د )اآل بطي( )ما يتعلق مب�سريته يف ميادين 
االدب وال�سحاف����ة، فقد احتفظ بدفاتر واجندات 
بع�سها موؤرخ. والكثري منها يخلو من التواريخ، 
ولكنه����ا مبجموعه����ا حت����وي م����ا ال يح�س����ى من 
ال�سذرات اجلميلة، والذكريات االأجمل، والعديد 
من التعليقات العابرة واالقوال املاأثورة، فكانت 
بح����ق م�س����وارا مهما يف �سفر طوي����ل، من تاريخ 
ال�سيا�س����ي،  العم����ل  ويف  وال�سحاف����ة،  االدب 

املتحزب منه وامل�ستقل يف العراق(.
ي����رك  مل  بط����ي(  )رفائي����ل  ان  يت�س����ح  هك����ذا 
)مذك����رات( جاهزة للن�سر، بل م�سودات وا�سول 
ت�ستمل على )مالحظات واآراء �سريحة وجريئة 
يف احداث عاي�سه����ا و�سخو�ش عا�سرهم عراقيا 
ر ل����ه ان يكون  وعربي����ا، ثقافي����ا و�سيا�سي����ا، اذ قداّ
وهو يف �سن مبكرة اي�سا �ساهدا على الكثري من 
اال�سرار وال�سراع����ات ال�سخ�سية واملبدئية بني 
ا�سحاب القرار وامل�سري(. )بطي( كتب مذكراته 

يف ثالث مراحل:
� االوىل عندما كان طالبا جامعيا ٢٥ � ١٩٢٩.

� الثاني����ة عندم����ا كان معتق����ال بتهم����ة النازية يف 
العمارة ١٩٤١.

� الثالث����ة كتبه����ا يف القاه����رة يف مطل����ع �سن����وات 
امل�ست�س����ار  من�س����ب  ي�سغ����ل  وه����و  اخلم�س����ني 
ال�سح����ايف يف ال�سف����ارة العراقي����ة يف العا�سمة 

امل�سرية.
ت����رك )رفائي����ل بط����ي( العدي����د م����ن املخطوطات 
اجلاه����زة و�سب����ه اجلاه����زة للن�س����ر، ومل يتح له 
القدر امت����ام مذكراته وراحت ا�سولها تنتقل من 
ي����د اىل اأخرى حتى ا�ستقرت يف يد جنله )فائق( 
ال����ذي يحدثن����ا بلغ����ة )�ساح����ب االي����ام( عن حب 

والده له قائال:
وكث����ريا م����ا كان ي�سحب ا�سغ����ر اوالده �سنا اىل 
ادارة اجلريدة )البالد( بعد ان تو�سم فيه الرغبة 
يف امته����ان ال�سحاف����ة ونزوع����ه اىل ال�سيا�س����ة، 

ليك����ون ل�سيق����ا بالعم����ل، يق����راأ علي����ه م����ا يكتبه 
للجري����دة م����ن املق����االت، حيث يقف عل����ى كلماته 
يريد ل����ه ان ي�ستوعبها، وميلي عليه كذلك بع�ش 
تل����ك املق����االت وي�سجعه عل����ى قراءته����ا ب�سورة 

�سحيحة امالئيا ولغويا.
وبع����د ان يورد طرفا من �س����رية والده وذكرياته 
عنه حت����ى رحيله يف العا�سر من )ابريل( ني�سان 
١٩٥٦ يق����ول: وقد اعتمدت �سخ�سيا يف حتقيق 
واخراج املذك����رات، على الذكري����ات واليوميات 
الت����ي حفظتها ذاكرته يف الدفاتر واالأوراق، وما 
دونه ه����و �سخ�سيا م����ن مالحظ����ات واآراء، دون 
امل�سا�����ش املبا�س����ر با�سلوبها واللغ����ة التي كتبت 
به����ا. وق�سمته����ا ال ح�س����ب الت�سل�س����ل التاريخ����ي 
لالح����داث. ب����ل مبقت�س����ى ال�س����رورة يف اإب����راز 
ع����رب  وال�سيا�س����ي  واالأدب����ي  ال�سح����ايف  دوره 
املحط����ات الت����ي توق����ف فيه����ا، واأجاد ونب����غ، اأو 

اأخفق واختفى.
ف�س����ول الكتاب تتك����ون ذاكرة رفائي����ل بطي من 

�ستة ع�سر ف�سال على الوجه االآتي:
الف�س����ل االأول: الن�ساأة: يحكي املوؤلف بع�سا من 
ذكرياته ع����ن الطفولة املعذب����ة الناجتة عن الفقر 
املدقع والبيئ����ة والعادات ويدون مبرارة مرحلة 
ال�سباب و�سراعه مع احلي����اة وهو مل يزل يافعا 
طري����ا يبحث عن الرزق الإعالة عائلة كبرية العدد 
ب����ني املو�س����ل وبغداد وكي����ف ه����وى ال�سحافة. 
الف�س����ل الثاين: يت�ساءل: من اأنا؟ ويبداأ بتدوين 
يوميات����ه متنقاًل بني العم����ل ال�سحايف والنبوغ 
االأدبي ودرا�سة احلقوق والبحث عن اال�ستقرار 

املفقود.
الف�سل الثالث: يتناول م�سريته ال�سحافية بدءا 
من عمل����ه يف جريدة )الع����راق( ١٩٢0 ومرا�سال 

�سحافيا و�سوال اىل العمل احلزبي.
الف�س����ل الراب����ع: ي����روي حكاية م�س����روع عمره 
ا�سدار جريدة )البالد( وما تبع ذلك من م�سكالت 
جرته مع احلكام ورجال ال�سلطة واالحزاب ما 
ادى اىل تعطيل جريدته مرات وتعر�سه لل�سجن 

والنفي.
ال�سج����ون  ب����ني  التنق����ل  اخلام�����ش:  الف�س����ل 
وكوي�سنج����ق،  وكرك����وك  اربي����ل   � واملعتق����الت 
العمارة. احيانًا مع فهمي املدر�ش ١٨٧٣ � ١٩٤٤م 

واأحيان����ًا مبفرده. 
يف الف�س����ل ر�سائل ومالحظات مهمة 

عن �سخ�سية املوؤلف.
الف�س����ل ال�ساد�����ش: يكر�ش النق����الب بكر �سدقي 
الع�سك����ري ١٩٣٦. يتن����اول الو�س����ع ال�سيا�س����ي 
واأ�سباب االنق����الب ودوره الذي كلف به من قبل 
رجال االنق����الب للدعاية، ويختم الف�سل بجواب 

ملاذا انهار االنقالب االأول؟
الف�س����ل ال�ساب����ع: يوا�س����ل )بط����ي( احلديث عن 
دور الع�سك����ر يف ال�سيا�س����ة بعد اخف����اق انقالب 
)�سدق����ي( ومي����الد التكت����ل الع�سك����ري الرباع����ي 
املوؤل����ف من )�سالح الدين ال�سباغ( ورفاقه الذي 

لعب دورا يف االحداث الالحقة ١٩٤١.
الف�س����ل الثام����ن: خ�س�ش حلرك����ة ماي����و )اآيار( 
ع����ايل  )ر�سي����د  با�س����م  ارتبط����ت  الت����ي   ،١٩٤١
الكيالين( ت�ستمل عل����ى تفا�سيل واآراء. واأهمية 
ه����ذا الف�س����ل تكم����ن يف ال�سفح����ات الت����ي كتبها 
وهو رهني االعتقال يف العم����ارة، حيث تناولت 
االح����داث اخلا�س����ة واال�سرار والرثث����رات التي 

خ�ست قادة احلركة و�سلة االأملان بها.
الف�سل التا�سع: تن����اول املوؤلف احلركة القومية 
يف الع����راق جم�س����دة يف الن����وادي واملنتدي����ات 
وال����دور ال����ذي لعبه رج����ال الفكر م����ن العراقيني 
والع����رب يف بث ال�سعور القوم����ي. وهو يخ�ش 
�ساط����ع احل�س����ري ١٨٨0 � ١٩٨٦م بتقدي����ر بالغ 
وبحث تاأ�سي�����ش املدار�ش االأهلية والدينية التي 
عنيت بتدري�ش املبادئ واملعارف العامة للنه�سة 
الربوي����ة املتمثل����ة يف القيم الديني����ة والقومية 
والعناية بالفتيان وال�سبيبة من خالل تنظيمات 

كتائب الفتوة والك�سافة.
الف�س����ل العا�س����ر: ا�ستمل على اأح����داث عا�سرها 
اأو �سمعه����ا تخ�����ش ق����ادة و�سخ�سي����ات مرموقة 
كامللك غ����ازي بن في�سل، جمي����ل املدفعي، �ساطع 
احل�س����ري، علي جودة االيوبي، نوري ال�سعيد، 
عل����ي  الها�سم����ي، عزي����ز  يا�س����ني  بك����ر �سدق����ي، 

امل�سري، االمري زيد بن احل�سني.
الف�س����ل احلادي ع�س����ر: تن����اول دوره كنائب يف 
جمل�����ش النواب ل�ست دورات م����ا بني ١٩٣٥ اىل 
١٩٥٣ مثال عن امل�سيحيني يف لوائي حمافظتي 

املو�سل )نينوى( والب�سرة.
الف�سل الثاين ع�س����ر: ير�سم �سورًا 
ال  عا�سره����ا  ل�سخ�سي����ات  قلمي����ة 
تخلو من الق�س����وة وال�سراحة. من هوؤالء الذين 
تناوله����م: يا�سني الها�سمي، ر�ستم حيدر، مو�سى 
ال�سابندر، عبد االإله حافظ، ابراهيم كمال، يون�ش 
ال�سبع����اوي، فهمي �سعيد، كامل اجلادرجي، عبد 
الغفور الب����دري، ناجي �سوكة، ن�سرة الفار�سي، 

ور�سيد عايل الكيالين.
الف�س����ل الثالث ع�سر: يتن����اول مكتبته فيذكر انه 
باعها �سب����ع مرات لي�سد رم����ق ا�سرته، ثم يجيب 

عن اال�سئلة التالية:
� ملاذا كره الوظيفة، ثم قبل ان يكون وزيرا؟

� ما هي تقاليد ال�سيا�سة االجنليزية؟
� كيف انت�سرت الثقافة الع�سكرية يف العراق؟

� ما دور البعثات العلمية العراقية اىل اخلارج؟
الف�س����ل الراب����ع ع�س����ر: يتذك����ر جملت����ه االدبي����ة 
)احلري����ة( وموؤلف����ه االأول )االدب الع�س����ري يف 
العراق العربي( ١٩٢٣ ويتناول االدب العراقي 
والعربي ويبدي اراء يف بع�سها اجلراأة تتناول 

الزه����اوي، حليم دمو�ش � الكرمل����ي، عبد العزيز 
الثعالبي، حممد ر�سا ال�سبيبي، اأني�ش ال�سويل، 
الر�سايف، حبيب العبي����دي، علي ال�سرقي، اأمني 

الريحاين.
الف�س����ل اخلام�ش ع�سر: نق����ول ومقتب�سات تدلل 
عل����ى ق����راءات عميق����ة يف ادبي ال�س����رق والغرب 
وذوق رفي����ع يف اختي����ار املقطوع����ات ال�سعري����ة 

املنا�سبة.
الف�سل ال�ساد�ش ع�سر: مكر�ش لوقائع حماكمات 
اقطاب حركة ١٩٤١ ب�سهادات واتهامات ودفوع 
�سارك فيه����ا: توفي����ق ال�سويدي، ط����ه الها�سمي، 
�س����ادق الب�سام، جمي����ل املدفع����ي، ال�سيد حممد 
ال�سدر، علي جودة االيوبي، �سالح جرب، �سالح 
با�ش اعيان، نور الدين حممود، واإفادات: يون�ش 
ال�سبع����اوي، فهمي �سعيد، حمم����ود �سلمان، علي 
حممود ال�سي����خ، �سديق �سن�س����ل. وختم الكتاب 

ب�سور ووثائق.
�ساأل����ت نف�س����ي بع����د ان فرغت م����ن مطالع����ة هذا 

الكتاب ال�سخم:
� اىل اأي م����دى جن����ح )د. فائ����ق بط����ي( يف تقدمي 

ذاكرة والده؟
ال �س���ك ان كتابا ا�ستغ���رق )اع���داده وحتقيقه( 
ث���الث �سنوات ي�ستحق من���ا كل ثناء، لكن يبدو 
( ون�س���ي  يل ان � فائق���ا � اكتف���ى ب���دوره )كمع���داّ
دوره )كمحق���ق(! فق���ارئ الكت���اب يالح���ظ ان 
نا�س���ره ب���ذل جه���دا طيب���ا يف رب���ط الف�س���ول 
وحتري���ر ع���دة �سط���ور كلم���ا فوج���ئ بفراغات 
ونق�ش �سديد وهي تدخل يف م�سوؤوليته كمعداّ 

للذاكرة.
اأم���ا )التحقيق( فال وجود له، حيث خال الكتاب 
م���ن الهوام�ش الت���ي كان بامكانها �س���د النق�ش 
� غ���ري املتعم���د � املوج���ود في���ه، كم���ا ان مقارنة 
الكتاب بالكت���ب واملذكرات االأخرى كان ميكنها 
ان تغن���ي الق���ارئ وتق���دم ل���ه ا�س���اءات كثرية 
وفوائ���د غزي���رة، الت���ي احت���اج اليه���ا الكتاب: 
فهار����ش لالع���الم الكث���رية الواردة في���ه، تكون 

مفيدة للباحث ونافعة للقارئ.
�سفوة القول: اإن )ذاكرة عراقية( ي�سكل اإ�سافة 
نافع���ة جدًا للمكتب���ة العراقية كتب���ه اأديب المع 

اختار طريقه يف دروب ال�سيا�سة املت�سابكة.

ذاكرة عراقية معذبة
شهادة لرفائيل بطي على الصراعات بين أصحاب القرار والمصير

من اثار بطي �شنة 1955 يف جريدة )البالد(

بطي يف خدمة االحتياطمع ال�شكار وناهدة الرماح

من مقاالته �شنة 1955
يف )البالد(
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وحت����ى يف ال�سحاف����ة احلزبي����ة والعقائدية،م����ن 
ينطب����ق عليه تو�سيف����ة دوره وتاأثريه على جممل 
الو�سع ال�سيا�سي اجلديد، وان وجدت القلة، فهي 

بعيدة عما نق�سده ب�سوؤالك.
واذا قارنا تاأثري �سحفيي وكتاب االم�ش يف العراق 
منذ تاأ�سي�ش احلكم االهلي يف مطلع الع�سرينيات 
م����ن الق����رن املا�س����ي، عل����ى االو�س����اع ال�سيا�سي����ة 
ان  واجلمهوري،ن�ستطي����ع  امللك����ي  العهدي����ن  يف 
نذكر وب����كل فخر، ا�سماء المع����ة يف هذا امل�سمار، 
دفع����ت ثمن جراأتها وت�سديها للحكومات، ال�سجن 
واحلرم����ان والفاق����ة عن طي����ب خاط����ر. ومن هذه 

اال�سماء، اذكر لك:
ح�س����ني الرح����ال، حمم����ود احم����د ال�سي����د، يو�سف 
مت����ي، لطفي بكر �سدقي، فهم����ي املدر�ش، ابراهيم 
�سال����ح �سك����ر، رفائيل بطي، عبد الغف����ور البدري، 
اجلواهري الكبري، �سمران اليا�سري )ابو كاطع(، 

حميد ر�سيد، ر�سدي العامل وع�سرات غريهم.
* قب����ل جم����يء البع����ث اىل ال�سلط����ة وتغييب دور 
ال�سحاف����ة كان ل�سح����ف املعار�س����ة دور فاعل يف 
نق����د وتق����ومي عم����ل واداء احلكوم����ة ..االن يفتقد 
ال�س����ارع العراقي هكذا �سحف وم����ا موجود منها 
الينطب����ق علي����ه تعري����ف �سح����ف املعار�س����ة كون 
معظ����م ال�سحف التي تعترب نف�سها معار�سة لديها 
وزراء ونواب ..كيف تقراأغياب �سحف املعار�سة 

عن ال�سحافة العراقية؟
- مل تغ����ب �سح����ف املعار�س����ة اب����دا، ال يف العهود 
ال�سابق����ة، وال حت����ى بع����د ث����ورة الراب����ع ع�سر من 
مت����وز. ولكنه����ا ا�سيب����ت بانتكا�س����ة كب����رية من����ذ 
جم����يء حزب البع����ث اىل ال�سلط����ة يف عام ١٩٦٨ 
اذا م����ا ا�ستثنينا فرة التحال����ف الكردي - البعثي 
- ال�سيوع����ي م����ا ب����ني عام����ي ١٩٧١ و١٩٧٨ تل����ك 

ال�سن����وات الت����ي كان����ت فيه����ا �سح����ف االح����زاب 
»احلليف����ة« خجل����ة م����ن توجي����ه النق����د اىل ح����زب 
البعث بحك����م حر�سها على �س����رورة دميومة تلك 
التحالفات التي ولدت م�سوهة وميتة منذ التوقيع 

على بنودها، والنتيجة معروفة لكل النا�ش.
ان����ت حمق ب�سوؤالك املهم: ه����ل عندنا االن �سحافة 
معار�س����ة؟ فاجيبك، نعم، هن����اك �سحافة معار�سة 
ولك����ن تعار�����ش بخجل اي�س����ا وب����دون ان متتلك 
اجل����راأة الالزمة لنقد وتقومي االخطاء يف م�سرية 
احلكم احلايل، وما اكرثها وتنوعها. فكل �سحف 
املعار�س����ة قب����ل �سق����وط النظ����ام، له����ا وزراوؤه����ا 
ونوابه����ا يف املجل�����ش ومثلوه����ا يف احلكوم����ة 
ان  م����ن  ثق����ة  عل����ى  ولكن����ي  اجلدي����دة.  والدول����ة 
�سحافة املعار�سة �سوف تنبثق ب�سكلها ال�سحيح 
ا�ستجاب����ة للحاج����ة والظ����روف املو�سوعية التي 
توج����ب تواجده����ا يف ال�ساح����ة ال�سيا�سية. وهذا 
ه����و بال�سبط، ما ق�سدته يف الورق����ة التي قدمتها 
اىل ا�سب����وع املدى الثق����ايف يف اربيل ال����ذي اأقيم 
نخل����ق  ان  هن����ا،  اعن����ي  وال  الراب����ع.  ال�سه����ر  يف 
�سحاف����ة معار�س����ة لزاما، وامنا اعن����ي، ان تطور 
االو�س����اع �س����وف تتحكم مبث����ل ه����ذه ال�سرورة، 
للوق����وف بوجه العن����ف ولغة العن����ف، وادانة كل 
من يحاول ان يتطاول على حقوق وحرية ال�سعب 
ال����ذي يتطل����ع اىل دور احلكوم����ة يف توفري االمن 
واال�ستق����رار واخلب����ز والعم����ل وكل م����ا ي�ستحقه 
عن جدارة بعد م�س����رية طويلة و�ساقة من العذاب 
واحلرمان واالرهاب املزدوج ومن اجل ان يحقق 
ال�سيادة وال�سعادة ل����ه ولالجيال القادمة. وبكلمة 
اخرى: نعار�ش ال من اجل املعار�سة، بل من اجل 
قول احلقيقة، كل احلقيقة البناء �سعبنا الطيبني.

* ل����و قارن����ا بني ال����دور الذي كان����ت تلعبه �سحف 
الي�سار العراقي يف اجلانبني الثقايف وال�سيا�سي 
قب����ل عام ٢00٣ وب����ني دورها دور ه����ذه ال�سحف 
بع����د عام ٢00٣ لالحظنا ه����وة وا�سعة يف التاأثري 

على الوعي اجلمعي للجماهري ..ما راأيكم بذلك؟
- اي����ن هي �سح����ف الي�س����ار يف ه����ذه املرحلة؟ ان 
الع����ودة اىل هذا الكم الهائ����ل من �سحف وجمالت 
الي�سار العراقي قب����ل ٢00٣، جتعلك تدخل بوابة 
وا�سع����ة م����ن املو�سوع����ات املختفل����ة يف جم����االت 
الفكر والثقافة واالجتماع واالقت�ساد وال�سيا�سة، 
ولع����ل مراجعة جريدة )ال�سحيف����ة( ال�سادرة عام 
١٩٢٤ باعتبارها فاحتة عه����د لل�سحافة الي�سارية 
يف الع����راق ل�ساحبه����ا ح�س����ني الرح����ال، توؤكد لنا 
كيف كانت تب�سر باالف����كار واملبادىء اال�سراكية 
حت����ى قبل ان يتاأ�س�ش احل����زب ال�سيوعي العراقي 

بع�سر �سنوات.
 ١٩٣0 ع����ام  م����ن  االوىل  االع����وام  يف  و�س����درت 
ع����دة جم����الت مارك�سي����ة وي�ساري����ة اذك����ر منه����ا، 
ل - ثم جملة  الومي�����ش - عطارد - فينو�ش - املعواّ
)املجل����ة( واملثل العليا يف االربعينيات اىل جانب 
)كفاح ال�سع����ب( و)ال�س����رارة( و)القاعدة( للحزب 
ال�سيوع����ي العراق����ي. ومنت وتط����ورت ال�سحافة 
الي�سارية بعد احلرب العاملي����ة الثانية، حني اجاز 
ع����ام ١٩٤٦ وزي����ر الداخلي����ة الوطن����ي الي�س����اري 
الدميقراطي����ة  الوطني����ة  االح����زاب  �سع����د �سال����ح 
والي�ساري����ة، حت����ى اذا م����ا جاءت ث����ورة ١٤ متوز 
الوطنية الدميقراطية عام ١٩٥٨، تعددت �سحف 
وجمالت الي�سار، وم����ن ابرزها )البالد( و)�سوت 
و)١٤  و)االن�ساني����ة(  و)احل�س����ارة(  االح����رار( 
مت����وز( وغريها ك����رث يف بغداد وبقي����ة حمافظات 
)احت����اد  جري����دة  �س����دور  جان����ب  اىل  الع����راق، 
ال�سعب( للحزب ال�سيوعي العراقي. لقد لعبت كل 
ه����ذه ال�سحف عرب م�سريته����ا الطويلة دورا رائدا 
يف تعميق الوعي الوطني والدميقراطي والدفاع 
عن م�سالح طبقات املجتمع امل�سحوقة، ومن اجل 
الق�س����اء عل����ى االحتالل الربيط����اين وحلف بغداد 

العدواين.

لطيف مازن  أجراه:  حوار 

ه����ذا ما يوؤكده عميد ال�سحافة العراقية وموؤرخها 
اال�ستاذ فائق بطي يف حوارنا معه حول ال�سحف 

وال�سحافة العراقية :
ال����ذي ح�س����ل يف ٢00٣/٤/٩  * : بع����د التغ����ري 
و�سق����وط النظ����ام الدكتات����وري ظه����ر ف�س����اء م����ن 
ال�سح����ف  م����ن  العدي����د  ظه����رت  وعلي����ه  احلري����ة 
ال����دور املوؤث����ر يف  له����ا  العراقية..لكنه����ا مل يك����ن 
العملي����ة ال�سيا�سية وبالت����ايل مل يكن لها تاأثري يف 
توجي����ه اجلماه����ري وتوعيتهم.،.براأي����ك كم����وؤرخ 
لل�سحاف����ة العراقي����ة ه����ل كان لل�سحاف����ة العراقية 
م����ع بداية تاأ�سي�ش الدولة العراقية وما تالها دور 

موؤثر وفاعل يف ال�سيا�سة العراقية ؟
فائ����ق بط����ي: ال ن�ستطيع اج����راء املقارنة بني دور 
املا�سي����ة،  الطويل����ة  ال�سن����وات  ال�سحاف����ة طيل����ة 
ودوره����ا االن بع����د �سق����وط النظ����ام يف ٩ ني�سان 
٢00٣. فل����كل مرحلة �سا�س����ة ورجال واعالميون، 
لعب����وا ويلعب����ون دورا يف تط����ور االو�س����اع على 
ال�سع����د كافة يف البالد، وي�ساهمون اىل هذا احلد 
او ذاك يف العملي����ة ال�سيا�سي����ة، �سريط����ة ان نعي 
املرحلة الراهنة، ون�سع مهمة ال�سحافة واالعالم 
ور�سال����ة  مهن����ة  بكونه����ا  ال�سحي����ح  مكانه����ا  يف 

مقد�سة.
ان ال�سحاف����ة العراقية يف العراق تعترب من اغنى 
واه����م �سحاف����ة عرفتها البالد العربي����ة، يف كونها 
�سحاف����ة راأي، ويف تعدد امتيازات ا�سدارها وقد 
بلغت اىل عام ١٩٧٩ ما يقرب من الف وخم�سمائة 
واالح����زاب  للكت����ل  وا�سبوع����ي  يوم����ي  مطب����وع 
ال�سيا�سي����ة الكال�سيكية والوطني����ة الدميقراطية، 
او تل����ك اخلا�سة. ورغم وج����ود قوانني لل�سحافة 
من����ذ قان����ون املطبوعات يف ١٦ مت����وز ١٩0٩ بعد 
االنقالب الد�ستوري العثماين املعروف يف ١٩0٨ 

واول قان����ون ي�سرع����ه الق�ساء العراق����ي برقم ٨٢ 
ل�سنة ١٩٣١ وتعديالته يف اعوام ١٩٥٤ و١٩٦٣ 
وانته����اء بالقان����ون رق����م ٢0٦ لع����ام ١٩٦٤ والتي 
كان����ت تعترب �سيف����ا م�سلطا على حري����ة ال�سحافة، 
ف����ان ال�سح����ف العراقي����ة يف كل تلك العه����ود التي 
مرت عل����ى البالد، لعب����ت دورا وطنيا يف التوعية 
والتحري�����ش و�س����د النا�ش اىل الق�ساي����ا الوطنية 
والقومية. وما كرثة ال�سحف التي طالها التعطيل 
االداري والغ����اء االمتياز والبال����غ عددها ما يقرب 
م����ن خم�سمائ����ة جريدة وجمل����ة، اال الدليل على ما 
كان يوؤدي����ه ال�سحفيون والكتاب م����ن دور وطني 
مرم����وق يف �ساحات معارك ال�سعب التي كللها يف 

ثورة ١٤ متوز ١٩٥٨.
ام����ا بع����د �سق����وط النظ����ام ال�سم����ويل �سبيح����ة ٩ 
ني�س����ان ٢00٣، فق����د ع����رف العراق للم����رة االوىل 
يف تاريخه احلدي����ث، �سحافة حرة تعددية بدون 
رقاب����ة او قي����ود،يف نف�����ش الوقت، ع����رف الفورة 
غ����ري املنظمة ال�س����دار املطبوعات، وب����دون دراية 
ال�سيا�س����ي  التغي����ري  مرحل����ة  يف  امله����م  بدوره����ا 
مطل����ع  يف  فانكف����اأت  والثق����ايف،  واالجتماع����ي 
عهده����ا احل����ر، وابتعدت ع����ن اداء دوره����ا الرائد 
يف االنطالق����ة اجلديدة لبناء الع����راق اجلديد، اال 
م����ا ندر م����ن ال�سح����ف احلزبي����ة وامللتزم����ة للخط 
الوطن����ي الدميقراط����ي، واال�سالم����ي العقائ����دي. 
وم����ع �سديد اال�سف، مل يك����ن لهذه ال�سحف وحتى 
يومنا هذا اي دور موؤثر يف العملية ال�سيا�سية اال 
القلي����ل، وابتعد الكث����ري منها ع����ن اداء دوره، مبا 
كانت تثريه من الكراهية وتفرقة ال�سفوف واثارة 
احلزازات والنع����رات الطائفية بني ابناء ال�سعب، 
بديال للدعوة ال�سادقة يف توحيد ال�سف الوطني 
واحرام حق����وق االن�سان والدف����اع عن احلريات 

العامة ويف مقدمتها حري����ة االعالم لبناء الوطن. 
وال اود هن����ا ان الت����ي بامثلة، فاملواط����ن العراقي 
ادرى مبا يدور وما يق����راأ، فهو ومنذ اجيال قارئ 

فطن وذكي، ويقراأ املمحي كما يقال.
تاأث����ري  العراقي����ني  ال�سحفي����ني  ملق����االت  كان   *
فاع����ل يف اث����ارة ال����راأي العام �س����د احلكومات او 
املوؤ�س�س����ات التابع����ة للحكوم����ة ..كي����ف تنظر اىل 
تاأث����ري ال�سخ�سي����ات ال�سحفية العراقي����ة احلالية 

ومدى تعاملها مع املعطى ال�سيا�سي الراهن؟
- ا�ستكماال للجواب على ال�سوؤال االول، اقول، مل 
تربز بعد �سقوط النظام ال�سابق حتى ايامنا هذه، 
اي �سخ�سي����ة �سحفية، كاتب����ا او �ساحب مطبوع، 

فائ��ق بط��ي : الصحاف��ة ف��ي العراق 
تعتب��ر أغنى وأه��م صحاف��ة عرفتها 

البالد العربية
الصحافة العراقية يف العراق 

تعترب من اغنى واهم صحافة 

عرفتها البالد العربية، يف كونها 

صحافة رأي، ويف تعدد امتيازات 

اصدارها وقد بلغت اىل عام 

1979 ما يقرب من الف وخمسامئة 

مطبوع يومي واسبوعي للكتل 

واالحزاب السياسية الكالسيكية 

والوطنية الدميقراطية، او تلك 

الخاصة. ورغم وجود قوانني 

للصحافة منذ قانون املطبوعات 

يف 16 متوز 1909 بعد االنقالب 

الدستوري العثامين املعروف 

يف 1908 واول قانون يرشعه 

القضاء العراقي برقم 82 لسنة 

1931 وتعديالته يف اعوام 1954 

و1963 وانتهاء بالقانون رقم 206 

لعام 1964 والتي كانت تعترب سيفا 

مسلطا عىل حرية الصحافة، فان 

الصحف العراقية يف كل تلك 

العهود التي مرت عىل البالد، 

لعبت دورا وطنيا يف التوعية 

والتحريض وشد الناس اىل 

القضايا الوطنية والقومية. وما 

كرثة الصحف التي طالها التعطيل 

االداري والغاء االمتياز والبالغ 

عددها ما يقرب من خمسامئة 

جريدة ومجلة، اال الدليل عىل ما 

كان يؤديه الصحفيون والكتاب 

من دور وطني مرموق يف ساحات 

معارك الشعب التي كللها يف 

ثورة 14 متوز 1958

كان اال�ست���اذ فائق بطي قد ب���داأ الكتابة يف جريدة 
)الب���الد( الت���ي ا�سدره���ا وال���ده ال�سحف���ي الرائد 
رفائي���ل بطي )ت١٩٥٦(، وه���و مل يزل يف الثامنة 
ع�سر من عمره. فقد عرثنا على عدد من تلك املقاالت 
واغلبه���ا ادبية، وق���د ا�ستمر بالكتاب���ة االدبية بعد 
وف���اة والده وانتق���ال جريدت���ه اىل ا�سرته. ا�سدر 
اول كتاب له بعن���وان )ابي رفائيل بطي( بعد ايام 
م���ن وفاة ابي���ه املفاجئة يف ني�س���ان ١٩٥٦. واليك 

قائمة باآثار فقيدنا الكبري الدكتور فائق بطي.
١. ابي رفائيل بطي

      بغداد، مطبعة املعارف، ١٩٥٦.
٢. اخليانة الكربى 

      بغداد، دار البالد، ١٩٥٩.
٣. ال�سحافة العراقية ميالدها وتطورها

     بغداد، دار البالد،، ١٩٦0.
٤. ق�سايا �سحفية

    بغداد، دار البالد، ١٩٦١. 
٥. �سحف ببغداد يف ذكرى تاأ�سي�سها

    بغ���داد، من�سورات نقاب���ة ال�سحفيني العراقيني، 
.١٩٦٢

٦. �سحافة العراق، تاريخها وكفاح اجيالها
     بغداد، دار االديب، ١٩٦٩.

٧.�سحافة االحزاب وتاريخ احلركة الوطنية
    بغداد، دار االديب، ١٩٦٩، ط١. 

    بغداد، دار اجلاحظ، ١٩٦0، ط٢.
٨. �سحافة متوز وتطور العراق ال�سيا�سي

    بغداد، دار االديب، ١٩٧0.
٩. اعالم يف �سحافة العراق

     بغداد، مطبعة ال�ساعة،١٩٧١.
١0.املو�سوعة ال�سحفية العراقية

     بغداد، دار االديب، ١٩٧٦، ط١. 
     دم�سق، دار املدى للثقافة والن�سر،٢0١١، ط٢.

١١. ال�سحافة الي�سارية يف العراق 
        لندن، ١٩٨٥.

١٢. الوجدان. اجلزء االول
     ديرويت / م�سيغان، ٢00١، ط١.

     دم�سق، دار املدى للثقافة والن�سر، ٢00٥.ط٢
١٣. الوجدان، اجلزء الثاين

.........     
١٤. ذاكرة وطن )اجلزء الثالث من الوجدان(
       دم�سق، دار املدى للثقافة والن�سر،٢00٨ 

١٥. رفائيل بطي، ذاكرة عراقية ج ١ � ٢ 
        دم�سق، دار املدى للثقافة والن�سر، ٢00٣.

١٦. ال�سحافة العراقية يف املنفى
 دم�سق،دار املدى للثقافة والن�سر، ٢00٦.

١٧. املو�سوعة ال�سحفية الكردية يف العراق
     بريوت، دار املدى للثقافة والن�سر، ٢0١١.

١٨. عراقيون يف الوجدان
      بريوت، دار املدى للثقافة والن�سر،٢0١٣  
١٩. مو�سوعة ال�سحافة ال�سريانية يف العراق

      اربيل، وزارة الثقافة وال�سباب،٢0١٣.

 اعداد: رفعة عبد الرزاق محمد

آثار الدكتور
 فائق رفائيل بطي 

)2016 �� 1935(
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ج���م���ي�������ل روف���ائ���ي�������ل

�ته���ا      تابع����ت ب�س�غ���ف احللق���ات االأرب���ع الت���ي بثاّ
)قن����اة ع�س�تار( مع اأ�س�ه���ر �سحايف معا�سر ملت�زم 
يف الع���راق بق�لمه الذي ظلاّ  حمافظا ب�س�موخ على 
ت على  اأ�س�لوب���ه الق����ومي يف كل العه����ود الت���ي م�راّ
الع���راق من�ذ خم�س�يني���ات امللكية وحت���ى الي�وم.. 
االأربع���ة( واملق�س���ود  الفر�س����ان  )اآخ����ر  بع�ن���وان 
بالفر�س����ان االأربع���ة  اأ�س�قائه الثالث���ة بديع وكمال 
و�س�امي وه�و.. وبديع كان اأكربهم، وه�و الوحيد 
الذي مل اأتع�رف عليه الأن�ه � بح�سب علمي غادر اإىل 
الوالي���ات املتح���دة وا�س�تقر هناك  قب���ل اأن اأحترك 
�سحافيا، اأم�ا كمال فق�د كانت عالقتي وثيقة ب�ه من 
خالل رئا�ست���ه لتحرير �سحيفة )بغ���داد اأوبزرفر( 
الت���ي كن���ت اأن�س����ر فيه���ا واألت�ق���ي مع����ه با�ستمرار 
ونتح���دث يف كثي�ر م���ن االأم���ور، و�س�امي كان يف 
الوق���ت الذي تعرف���ت علي���ه يعمل يف كلي���ة بغداد 
وق���د ج���رت معرفتنا اأثناء لقائن���ا يف دار عائلة من 

جرياين كانت بيننا �سداقة جوار وزيارات.. 

    واأم����ا فائ���ق، ال���ذي ب���داأت لقاءات���ي مع����ه اأثناء 
ال�سح�في���ني  نقاب���ة  رئا�س���ة  هيئ���ة  يف  وج���وده 
العراقي���ني، وتوطدت هذه ال�سداق���ة حني �س�افرنا 
مع����ا اإىل يوغو�سالفي���ا لعق����د اتف���اق ب���ني النقابة 
اليوغو�س���الف،  ال�سح�في���ني  واحت���اد  العراقي���ة 

�ا لوحدنا من دون اأن يكون معنا  خ�سو�سا اأن�نا كناّ
طفيل���ي م���ن الذين ط���راأوا على ال�سحاف���ة يف تلك 
الف���رة )واإن كن���ت تعرف���ت عليه، واأن���ا طالب، من 
كتابات���ه يف الب���الد اأثن���اء وج���وده يف م�سر حيث 
كان بالن�سب���ة يل، ه����و و�سل���وى زكو، م���ن اأف�سل 
م���ن كنت اأق����راأ لهم يف ذل���ك الوق���ت واأتذكرهم، اإذ 
كن���ت اأنا اأي�سا اأن�سر يف الب���الد ق�س�ما من كتاباتي 
االأولي���ة يف حي�نه التي كانت تتنا�سب مع مرحلتي 

احلياتية والكتابية تل�ك(. 

    وي�س�ع���دين، اأن االأخ فائق تطرق اإل�ياّ بالو�سوح 
نف�س����ه الذي حتدث به يف كل حلقات حكاية عمره، 
خ���الل تناوله رحلتنا �س�وي���ا اإىل يوغو�سالفيا عام 
١٩٧٦، و�س�عادتي اأي�سا اأنه على رغم معاناته بعد 
ف���رة ق�سرية من تلك الرحلة، اأن���ه اليزال يحت�فظ  
بال�سورة التي جتمعنا مع مرافقنا اليوغو�ساليف 
)وكان اأ�ست���اذا يف ال�سحافة( عند �سريح اجلندي 
اليوغو�ساليف املجهول فوق مرتفع )اأف�اال( جنوب 
بلغ���راد والت���ي ت�ماّ  عر�سها خ���الل حديث�ه مرتني.. 
وه���ي ال�سورة الت���ي الاأزال اأنا اأحتف���ظ بها اأي�سا 
على رغم مالحقت���ي من قبل اأجهزة االأمن العراقية 
من���ذ ١٩٩0 وعدم متكني من دخ���ول العراق حتى 
�سقوط النظ���ام املقيت، اإ�ساف���ة اإىل طلب ال�سفارة 

العراقي���ة يف بلغراد ع���ام ١٩٩٣ طردي اإىل خارج 
�سربيا ومنعي من دخوله���ا ما ا�سطرين لالإنت�قال 
اإىل �س�كوبي���ا.. وق���ال االأخ فائق ع���ن رحلت�نا مع�ا 

بح�سب ما ا�ستطعت اأن اأدون�ه: 

    )) ق�س����م م����ن الذي���ن كان���وا ياأتون )م���ع الوفود 
با�س���م  �سحافي���ة  غ���ري  عنا�س���ر  ال�سحافي���ة( 
�سح�افي���ني، ولغاي���ات خا�س���ة، ق�س����م اآخ���ر كانوا 
م���ن  م���رة  اأذك���ر  �سحافي���ني وكان���وا متعاون���ني، 
املرات، كان لق�اء ب���ني نقابة ال�سح�فيني العراقيني 
ونقاب���ة ال�سح�فيني يف يوغو�سالفي���ا، وكان معي 
حمرر جري���دة الثورة، وكان م���ن املعنيني بالعمل 
النقابي، ذهبنا اإىل يوغو�سالفيا على اأ�سا�ش نوقع 
اتف���اق بيننا وبينهم، اتف���اق تعاون بني النقابتني، 
ج���اء مع���ي �سديق���ي جمي���ل روفائيل، ذهبن���ا اإىل 
يوغو�سالفي���ا على اأ�سا�ش نوق���ع اتفاق تعاون بني 
النقابت���ني، عندم���ا ق���راأت البي���ان اخلتام���ي الذي 
و�سع���ه اليوغو�س���الف لنوق�ع���ه، يف ذل���ك الوق���ت 
كان مو�س���وع فل�سط���ني، والزم نذك���ر يف اأي بيان 
ي�سدر عن نقابة ال�سح�فيني حول ق�سية فل�سطني،  
فق�لت لنقيب ال�سح�فيني )اليوغو�سالف(  يجب اأن 
يت�سم���ن البيان عن ق�سية فل�سط���ني وحق ال�سعب 
الفل�سطيني، واإذا عندكم عالقات مع ا�سرائيل فهذه 
لي�ست م�ساألتنا، نحن نريد اأن نثبت ه�ذا يف اتفاق 
التعاون، امله���م ر�س�وا وقالوا نح���ن نوقع، واملهم 
بعدم���ا رجعن���ا اإىل بغ���داد، بع���د ك���م ي���وم جاءين 

االأخ جمي���ل روفائي���ل وقال يل: اإق�راأ ه����ذا ال�س�ئ، 
قل���ت ما ه�و؟ ق���ال: اإق�راأه، قلت: جمي���ل �س�نو ه�و، 
ق�ال: اإق����راأه ه�و تق�رير ع�ن زيارتن���ا، قلت: جميل 
ه����اي اأن�ا لي�ش ل����ي عالقة ب�ها، ق����ال: ال هذا فائدة 
اإل�ك، قل�ت: التوجد كل فائدة يل اأن�ا عملت الواجب 
عل���ي، ق�ال: ال، اأف�سل الأن ه�م قال�وا  يل نريد اإعالم 
ع�ن زيارتكم ، يريدون معلومات ع�ن هذه الزيارة،  
امله���م قراأت���ه، قل�ت: �سحيح ه�و �س�ه���ادة ولكن هذا 
�س����ئ لي�ش عل���ى خاطره���م ه�ذا �س����ئ اأن����ا مع�ت�قد 

ب�ه((. 

    احلقيق����ة، اأن م����ا ذكره االأخ فائ���ق ه�و احلقيق�ة 
بعي�نه���ا، كك�ل م���ا حتدث ب�ه م�ن اأم����ور يف حلق�اته 
االأرب���ع، وه����و ملخ����ش ع����ام مل����ا دار بين�ن���ا م���ن 
حدي���ث يف �س����اأن الق�سي���ة الت���ي تناوله���ا ، علم����ا 
اأن����ه ت����ماّ  اختي���اري لل�سفر م���ع االأخ فائ���ق من قبل 
نقاب���ة ال�سحفي���ني العراقيني الأن�ن���ي  كنت ع�سوا 
يف )جلن���ة العالق���ات اخلارجية بالنقاب���ة( واأثبتاّ  
ج���دارة يف موؤمت���رات النقاب���ة الت���ي اأ�سرفت على 
جلن���ة  اأع�س���اء  غالبي���ة  وكان  �سيوفه���ا،  راح���ة 
العالقات اخلارجية من ذوي االإجتاه الي�ساري، اإذ 
كان���ت تراأ�ش اللجنة ع�س���و جمل�ش النقابة �سلوى 
زك���و وم���ن اأع�سائه���ا �س�ع���ود النا�س���ري )جريدة 
اجلمهورية( وفال���ح عبداجلبار )طري���ق ال�سعب( 
وه���م ي�ساري���ون، وكن���ت اأن���ا )الث���ورة( و�س�عي���د 
القد�س���ي )التاآخ���ي، الع���راق( م���ن غ���ري املنتم���ني 
�سيا�سي���ا، بينم���ا كان االآخ���رون من وكال���ة االأنباء 
العراقي���ة واألف باء  وغريها م���ن البعثي�ني اأ�س�باه 
ال�سحافي���ني  )وباملنا�سب���ة الأن كثريي���ن اليزالون  
ي�ستبع���دون اأن يك���ون ق�د عمل  يف الث���ورة من مل 

يك�ن بعثيا.
اأو�س���ح اأن����ه يف ذل���ك الوق���ت ١٩٧٦ كان كثريون 
يعمل���ون يف الث���ورة م���ن دون االإنتم���اء للبع���ث، 
منهم على �س�بي���ل املثال ال احل�س�ر: ع�زيز �س�باهي 
وكان  اجلري���دة  يف  الزراع���ي  الق�س���م  )رئي����ش 
�سيوعي���ا معروف���ا( و يو�س���ف متي  )حم���رر حقل 
حدي���ث النا����ش، وكان �سابق���ا ع�س���وا يف اللجن���ة 
املركزي���ة للح���زب ال�سيوعي العراق���ي وهو قا�ش 
واأدي���ب م�سهور، وقتل البعثيون ع���ام ١٩٦٣ ابنه 
خل���دون وله���ذا كان يوقع حقله با�س���م اأبو خلدون 
وكان ق���د التحق بالثورة الكردي���ة واأ�سبح قا�سيا 
للث���ورة با�س���م خ�سر الأن���ه باالأ�س���ل حمامي وعاد 
اإىل بغ���داد بعد بيان اآذار ١٩٧0 وعمل  يف الثورة 
وكان دائم���ا حمافظا على فكره الي�ساري( و غازي 
العبادي )حمرر الق�سم االأدب���ي، وهو قا�ش وناقد 
مع���روف( وريا�ش �سابا )رئي�ش ق�سم التحقيقات( 
وانعام كج���ه جي )رئي�سة ق�س���م املنوعات( ونزار 
عبا�ش )يف الق�سم االأدبي( وح�سب الل�ه يحيى )يف 
الق�سم االأدبي، وهو �سقيق ال�سهيد وعد الل�ه النجار 

ع���ام ١٩٦٣  يف املو�سل(.. ومل يح�سل �سغط يف 
الثورة لالإنتماء اإىل البعث اإالاّ بعد عام ١٩٧٨ حني 
اأ�سب���ح هاين وهي���ب مدي���را عاما للث���ورة، ولهذا 
ترك الثورة غالبية غري املنتمني للبعث بني ١٩٧٨ 
و١٩٨0 وبينه���م اأن���ا، يف ح���ني اأ�سط���ر االآخرون 
للدخ���ول يف تنظيم ال�سف الوطن���ي التابع للبعث 

من دون واجبات حزبي�ة. 

    واأوا�س����ل، وح���ني ت����ماّ اختي���اري ملرافقة ع�سو 
جمل����ش النقابة  الزميل فائق، ج���اء ذلك الأنني يف 
جلن���ة العالق���ات اخلارجي���ة و�سح���ايف مع���روف 
وغ���ري حم�سوب عل���ى االإنتماء، وت�م ط���رح ا�سمي 
يف جمل����ش النقاب���ة وكان نائب���ا للنقي���ب �ساحب 
ح�س���ني ال�سم���اوي )نائ���ب رئي�ش حتري����ر الثورة 
يف حينه( وجرى اأخ���ذ راأيه باعتباري حمررا يف 
الث���ورة، فجاوب: اأنا مواف���ق جميل جيد.. وكانت 
�س�عادتي كبي�رة حني مت اإبالغي باأنني �ساأكون مع 
االأخ فائق يف رحلة ولي�ش معنا طفي�لي اأو  من ه�م 

مزعجون. 

   عن����د ع�ودتن���ا، كم���ا كان املعمول ب���ه يف الثورة، 
ذهبت عند ال�سيد �ساحب ح�سني ال�سماوي الأعلم�ه 
بعودتي، فقال ل�ي كيف كانت �س�فرتكم؟ قلت جيدة 
واأن االأ�ست���اذ فائ���ق كان ماه���را يف املحادث���ات مع 
اليوغو�س���الف، ق���ال: كي�ف؟ فاأو�سحت ل���ه اإدخال 
ق�سي���ة فل�سط���ني يف االإتف���اق، فق���ال: ه���ذه م�ساألة 
مهم���ة واأن جه���ود الزميل فائق م�سك���ورة االأف�سل 
اأن تكتبه���ا يف تقري���ر عن الرحل���ة وتقدمها للنقابة 
ليك���ون لها عل���م بها الأن���ه الاأعتق���د اأن الزميل فائق 
�سيذكره���ا ح���ني اجتم���اع جمل����ش النقاب���ة ، قلت: 
اأ�ستاذ ب�ش اأنا ما عندي �سئ اآخر اأكتبه لكي ي�سبح 
تقري���را ف���كل االأم���ور كان���ت جي���دة وتعاوننا كان 
عل���ى اأح�س���ن ماي���رام واأن اإدخ���ال فل�سطني مت من 
قبل االأ�ستاذ فائق باعتب���اره ع�سو جمل�ش النقابة 
وكن���ت اأن���ا يف غال���ب االأحي���ان م�س�تمع���ا وموؤيدا 
ل����ه ، فقال: ه���ذا كايف لتكتبه ، اأكت���ب عن تعاونكم 
باعتب���ارك اأنت يف الث���ورة جريدة البعث وهو يف 
االإجت���اه االآخر وجه���ود االأ�ستاذ فائ���ق يف توقيع 
اليوغو�س���الف عل���ى ق�سية فل�سط���ني  يف االإتفاق، 

قل���ت: �س����ار اأ�ست���اذ.. فكتب���ت التقري���ر يف �س���اأن 
تعاونن���ا وجن���اح مهمتن���ا ومه���ارة االإ�ست���اذ فائق 
يف املحادث���ات واإدخال ق�سي���ة فل�سطني يف اتفاق 
التع���اون على رغم حتف���ظ اليوغو�س���الف االأويل 
عل���ى ذلك، وذهب���ت اإىل النقابة و�سلم���ت على االأخ 
فائ���ق وح�سل ما ذكره باخت��س���ار يف لقاء ع�ستار 
مع���ه.. ث����م مبا�سرة �سلم���ت التق�ري���ر اإىل �سكرتري 

النقابة �سي�اء ح�س�ن. 

     وهن�ا ي�س�رين اأن اأذكر، اأن كثريا ما كان يت�سور 
االأ�سدق���اء اليوغو�س���الف اأن�ن���ا اأخ����وان، باعتبار 
ا�س�م���ه فائق روفائي���ل وا�س�مي جمي���ل روفائيل.. 
وباملنا�سبة، كثريا ما يعتربين ق�س�م من العراقيني 
الذين األت�قي بهم باأنن���ي اأحد اأبناء روفائيل بطي، 
وطبع���ا اأو�سح له���م االأمر مع اعت����زازي بروفائيل 
بط���ي ومكانته ال�سيا�سي���ة واالأدبي����ة وال�سحافية 
وكذلك اأبنائ���ه الذين ت�سرفت بالتعرف عليهم فائق 

واأخويه كمال و�س�امي.. 
وكان���ت رحلت���ي م���ع االأخ فائ���ق اأك���رث م���ن متعة 
ومفي���دة، فق�د حدثني خ���الل ا�سراحاتنا بالفندق 
يف بلغ���راد عن الكثري م�ا ورد )حتى ذلك التاأريخ 
١٩٧٦( يف لقائ���ه م���ع ع�ستار بتفا�سيله���ا واأمورا 
اأخ���رى  م���ن غي�ر الت���ي وردت يف لقائه مثل حياته 
بع���د عودت���ه من م�س���ر وم�ساكله مع االأم���ن ومنها 
عندما و�سع االأمن يف زمن عبدالكرمي قا�سم قنبلة 
يف حديقة مبنى جريدة البالد الإيجاد ذريعة التهام 
اأ�سحاب اجلريدة.. وغري ذلك، ومع اأن�ني ل�م األت�ق  
ب���االأخ فائق منذ مغادرته العراق بعد رحلتنا ب�سنة 
اأو �سنت���ني، اإالاّ اأن�ن���ي كنت اأتاب���ع و�سعه من خالل 
اأحاديث���ي الهاتفي���ة م���ع ال�سديق املرح���وم �س�عود 

النا�سري خ�سو�سا بعد انتقاله اإىل لن�دن. 

      ال�س�ك، اإن�ها الت�فاتة مهمة من ع�س�تار اأن تلت�قي 
يف اأرب���ع حلق����ات م���ع عراق���ي ملت����زم ومع���روف 
و�سه���ري مث���ل االأ�ست���اذ فائ���ق بط����ي ال���ذي ع�ان���ى  
معان���اة اخلارج وع�اد اإىل الوط���ن �س�امخ ال�راأ�ش، 
ه����ذه املعان���اة اخلارجية وغربت�ه���ا   التي يت��سبث 
به���ا البع�ش ويروج  باأ�ساليب متن�وعة  للحاق ب�ها  

على رغم كوارثها..  

أن��َت  تذك��رَت  بط��ي..   ف�ائ��ق 
وجعلت�ني أتذك�ر 

صورة الغالف: قتيبة الجنابي

يف لندن امام �شريح مارك�س

بطي يوقع اهداءات احد كتبه

فائق بطي يف ال�شبعينيات



 ولد فائق روفائيل بطي يف بغداد  العام ١٩٣٥. ح�سل 
اجلامعة  من  ال�سحافة  يف  البكالوريو�ش  �سهادة  على 
العام ١٩٥٩  العراق  اىل  القاهرة، وعاد  االمريكية يف  

ليراأ�ش حترير جريدة »البالد«اآنذاك.
العراقيني،  ال�سحافيني  نقابة  موؤ�س�سي  من  بطي  ويعد 
مو�سكو.  م��ن  ال�سحافة  يف  ال��دك��ت��وراه  على  وح�سل 
وتنقل  اأوروب��ا  اىل  ال�سبعينات  نهاية  يف  العراق  غادر 
اأ�سدر  اأخرى.  ودول  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  بني 
اأكرث من ١٥ موؤلفًا منها »�سحافة االحزاب«، »ال�سحافة 
الي�سارية«، »ذاكرة عراقية«، »الوجدان«، »ذاكرة وطن«، 
»ال�سحافة العراقية يف املنفى«، اإ�سافة اىل كتاب حول 

�سرية والده روفائيل بطي املهنية وغريها.
ال�سابق،  النظام  ق�سوة  عانت  التي  الكردية  لل�سحافة 
امتداد  على  تفاعلت  اإذ  ح��اف��ل،  و�سجل  طويل  ت��اري��خ 
مرت  التي  االح���داث  مع  وم�سريتها  جتربتها  �سنوات 
العراقي  ال�سعب  تطلعات  عن  ب�سغف  وعربت  بالعراق 
هذه  مثل  �سدور  ويعك�ش  خ�سو�سًا.  وال��ك��رد  عمومًا 
امل��و���س��وع��ة يف ه���ذا ال��وق��ت، ح��ج��م غ��ي��اب ال��درا���س��ات 
التوثيقية واالر�سيفية لهذه ال�سحافة. عا�ست ال�سحافة 
اإث��ر  ج��دي��دًا،  ذهبيًا  ع�سرًا   ١٩٩١ ال��ع��ام  بعد  الكردية 
اآذار )مار�ش( يف ذلك العام التي عمت غالبية  انتفا�سة 
واأربيل  ده��وك  كرد�ستان،  م��دن  ومنها  العراقية  امل��دن 
ت�سهده  مل  ما  الكردية  ال�سحافة  و�سهدت  وال�سليمانية. 
من  كبري  ك��م  اإ���س��دار  م��ن  ع��م��وم��ًا  العراقية  ال�سحافة 
املطبوعات يف مدن االقليم. فقد �سدر بعد هذا التاريخ 
هذا  تنامى  ثم  وجملة  جريدة   ٣٥ من  اأك��رث  والتحول 
االقليم  مدن  يف  االآن  وت�سدر  الوقت،  م��رور  مع  العدد 

ع�سرات العناوين.
ومن ال�سحف الكردية التي عرفت ال�سهرة اإبان ع�سرينات 
راأ���ش  »التقدم«التي  وت���ن«اأي  »بي�سكه  املا�سي  ال��ق��رن 

كرد�ستان«اي  و»يانكي  با�سا،  م�سطفى  حتريرها 
»ن���داء ك��رد���س��ت��ان«، و»روزك��رد���س��ت��ان«اأي 

»����س���م�������ش ك�����رد������س�����ت�����ان«و»اأم�����ي�����د 
اال�ستقالل«.  »ام��ل  اال�ستقالل«اأي 

والق����ت م��و���س��وع��ة »ال�����س��ح��اف��ة 
لدى  وا�سعًا  ترحيبًا  الكردية« 

ال�سحافيني يف االإقليم.
جزء من التاريخ ال�سيا�سي
وق������ال ع���ب���د ال���غ���ن���ي ع��ل��ي 
رئي�ش حترير جملة كوالن 

العربي  �سابقا بان مو�سوعة 
بطي ت�سكل مرجعا مهما للذين 

من  ال��ك��ردي��ة  ال�سحافة  ي��ط��ورون 
االوىل  اللبنات  و�سع  الن��ه  ب��ع��ده، 

العامل  تعريف  يف  ي�سهم  ال��ذي  الكبري  العمل  ه��ذا  ملثل 
خا�ش  وقع  لها  وا�ساف«�سيكون  الكردية   بال�سحافة 
وخدمة كبرية الن هذا الرجل تناول ال�سحافة الكردية 

من زاوية احلياد 
ام���ا ال�����س��ح��ايف اك���و حم��م��د، رئ��ي�����ش حت��ري��ر �سحيفة 

 - »احل��������دث«  اي  »رووداو«- 
امل�����س��ت��ق��ل��ة وال���ت���ي ت�����س��در يف 
الأن  »انه عمل جيد  فقال:  اأربيل، 
جزء  الكردية  ال�سحافة  ت��اري��خ 
للحركة  ال�سيا�سي  التاريخ  من 
التحررية الوطنية الكرد�ستانية، 
وميكن من خالله ت�سليط ال�سوء 
ع���ل���ى اجل����وان����ب امل��ن�����س��ي��ة يف 

التاريخ الكردي«.
ولفت اىل اأن »الكاتب لي�ش كرديًا، 
م و���س��ع ال�����س��ح��اف��ة  وه���و ي���ق���واّ
اأك��رث  ب�سكل  ودوره����ا  ال��ك��ردي��ة 
عنها  بغريب  لي�ش  الأن���ه  ح��ي��ادًا 
والكتاب  ال�سحافيني  وعاي�ش 
وال��ق��ي��ادات ال��ك��ردي��ة«. وك��ان��ت 

عام  �سهدت  قد  الكردية  ال�سحافة 
العالقة  اأخ���ذت  عندما  م�سوارها  يف  انعطافة   ١٩٧٧
ت�سوء مع حكومة �سدام ح�سني، ونه�ست حركة التحرر 
والكرد  ال�سحافيني  م��ن  كبري  ع��دد  وا�سطر  ال��ك��ردي��ة، 

ملغادرة البالد.
قوى  ب��ني  املنظم  ال���دور  ال�سحافة  تلك  حينها  ولعبت 
الثورة امل�سلحة واملواطنني يف كرد�ستان من جهة، وبني 
مواقع وف�سائل الب�سمركة )القوات الكردية( املوزعة يف 

اجلبال من جهة اأخرى.
كذلك عرفت ال�سحافة الكردية يف كرد�ستان الكم الهائل 
م���ن امل��ط��ب��وع��ات يف ت��ل��ك ال���ف���رة ح��ي��ث ع��رف��ت 
ا���س��دارات��ه��ا  وم��ن  »اجل��ب��ل«،  ب�سحافة 
و  امل�ستقبل،  »ئاينة«وتعني  اآن��ذاك 

»كاروان«اي امل�سرية.
وك���ان���ت ال�����س��ح��اف��ة ال��ك��ردي��ة 
ففي  علنية،  التاريخ  هذا  قبل 
يف  ����س���درت   ١٩٦٦ ال���ع���ام 
اأربيل جملة »رامان«وجريدة 
ال�سيا�سية  اليومية  »النور« 
ب����غ����داد  يف  ال�������������س������ادرة 
وال��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م »ج��م��اع��ة 
ج����الل ط���ال���ب���اين«، وج���ري���دة 

»اخلال�ش«يف ال�سليمانية.

فائق بطي في سطور


