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فائق بطي..

ً
ً
ً
ومناضال
ومربيا
معلما

فائــق بطـــي
عـام علـى الرحـيل

من زمن التوهج

من زمن التوهج

مل يبق يف دنياي ما يلملم أحزاين ،ويستبقي َ
يل بعض ًا من نباهة
اليقني ورجاحة العقل وإستنارة الفكر ألتكئ عليها وأستدل بها
عىل ما بقي من طريق ،أتت الريح السوداء عىل معاملها....
فق��د رحل فائق بط��ي يف منف��اه  ،وكأنه برحيل��ه رفع رايتي
البيض��اء أم��ام عتاة الفس��ق الس��يايس ووكالء لصوص املال
وم َنفِّ رينا من مواصلة إشاعة األمل ،وإدعاء القدرة عىل
العامُ ،
االس��تمرار يف الن��زال يف مواجهة الخديعة والري��اء ،والتلفع
برداء اإلميان املشبوه..
ف���������خ���������ري ك������ري������م

فائ��ق بطي ،أكان عليك أن تغدر بي

ً
وحيدا؟...
وتتركني
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�اع مم ��زق
رح ��ل فائ ��ق ح�س ��ر ًة عل ��ى ع � ٍ
�راق ملت � ٍ
الأو�ص ��ال تتنازعه طغم " الطوائف امل�س ��تباحة
" املغلوب على �أمرها ،بعد �أن اغت�صب �إرادتها
إنحدار
�أدعياء الو�صاية على حقوقها ،يف حلظة �
ٍ
مل ي�سبق لها مثيل .
رحل فائق بطي وهو يرى بب�ص�ي�رته كيف �صار
الوط ��ن ال ��ذي لطامل ��ا تغ ّن ��ى با�س ��مائه ومعانيه
احل�سنى ،مرتع ًا خ�ص ��ب ًا للرثاثة وتبديد الآمال،
و�إنح�س ��ار ما تبقى من طاقةٍ لل�صرب على املكاره
وال�س ��كوت على اغتيال ُحلم �أجيالٍ عا�ش ��ت على
وع ��دٍ بجن ��ة عل ��ى الأر� ��ض يت�س� �يّد فيه ��ا �س ��واد
النا�س...
رح ��ل فائق ُمن َه ��ك الوج ��دان ،وهو ال ��ذي ك ّر�س
�دان ي�ست�ض ��يء بها
حيات ��ه لت�ص ��بح مف ��ازة وج � ٍ
معذبو ار�ض ال�س ��واد و " متيمة " تقيهم ع�سف
الإ�ستبداد وعقوق �أ�شباه الب�شر ..
يف �أول مرة التقيت ��ه عام  1960ر�أيت فيه عاملي
الذي يتكوّ ن .
كان مفعم� � ًا باحليوية  ،مت�ألق ًا يفي�ض بالب�س ��اطة
ال�صادقة ،ت�ش ��ع من حميّاه ج�سارة على التفا�ؤل
والأم ��ل  .ويف هنيه ��ةٍ عاب ��رةٍ �ص ��ار يل تو�أم� � ًا،
�أخ� � ًا مل تل ��ده �أم ��ي  !.وم ّذاك مل يفارقن ��ي روح ًا،
رغ ��م التباعد الق�س ��ري الذي ّ
حتكم يف م�س ��ارات
وم�صائر ٍّ
كل منا..
�ر �أثرية كث�ي�رة ،تظ ��ل لفائق بطي
وخالف� � ًا ل�س�ّي رّ ٍ
ُ
�ر مل تتي�سر لنا ،وقد غلِبنا
فرادة التعبري عن �س�ّي رّ ٍ
على �أمرنا بعد �أن �أغتي ��ل وطننا وج ّردتنا رثاثة
احلا�ض ��ر م ��ن �أي َح ��ولٍ عل ��ى �إيف ��اء بع� ٍ��ض من
حقوقهم ...
ٌ
مرادف للع ��دم ،فالوجود
لي� ��س املوت بح ��د ذاته
وعي
بتج�س ��يده لكينونتنا ،جمرد ًا ،معزو ًال عن ٍ
ملعنى الكينونة وتناق�ض ��اته و�سرها املخبوء يف
املطلق ،موتٌ عبثي  .ولي�س من �ش ��فاعةٍ لتجاوز
عقدة كلكام�ش دون الإرتقاء بوعينا اىل م�ستوى
املفهوم االن�س ��اين للوجود باعتباره بطولة بحد
ذاتها تبحث لها عن مو�ضوع !..
كان من املمكن �أن يكون م�ص�ي�ر فائق بطي ،مثل

متفان �إ�ستع�ص ��ت �أج�سادهم على
م�ص ��ائر رعيلٍ
ٍ
الإن ��زالق اىل الوه ��ن حت ��ت �ص ��نوف التعذي ��ب
يف �أقبي ��ة البع ��ث وق�ص ��ر النهاي ��ة وم�س ��اخلهم
املمتدة حتى نهاية الطاغية ،على �إمتداد �س ��لطته

امل�س ��تعادة يف  1968ال ��ذي يكفي لتجرميه دون
�تباحات �ص ��بيحة ٨
رحم ��ة م ��ا ق ��ام ب ��ه م ��ن �إ�س �
ٍ
�ش ��باط  ،1963لكن حظوظنا العاثرة حالت دون
ان�ض ��مامنا اىل قافل ��ة �أولئك ال�ش ��هداء ،وحماية

وجدانن ��ا من تداعيات مرحلةٍ �ص ��ار الوطن فيها
مك ّب ًا للأحالم واملرجتيات ..
تعرثت حظوظنا نحن �أبناء جيل اخليبة.
م�ضيع� ،أ�شد
وقد تكون مواجع اخليبة على ُح ٍلم
ٍ
وقع� � ًا من �أه ��وال التعذي ��ب وال�س ��جون .ولي�س
كاملواج ��ع من الأح�س ��ا�س بالت�س ��بب يف �ض ��ياع
�راق كان عل ��ى �إمت ��داد عق ��و ٍد مرف�أً تعق ��د عليه
ع� ٍ
�ش ��عوب املنطقة الآم ��ال بالتح ��ول اىل قدوة يف
التغيري وواحةٍ للحرية والرخاء .
و�أ�ش ��د م ��ا يح ّز يف النف� ��س� ،أن ه ��ذا الوجع كان
رفي ��ق فائق يف رحلته الأخ�ي�رة مع املر�ض .وقد
ال يكون ه ��و وحده حبي�س ه ��ذا الوجع ،ولي�س
هو حك ٌر علينا نحن بقايا جيل الأمل الذي بددته
اخليب ��ة والرثاث ��ة ،ف�ش ��عبنا املبتل ��ى يلمل ��م هذا
الوج ��ع وهو ي�ش ��عر مبدى نك ��ران اجلميل لدى
حكامه الذين جاء بهم اىل كرا�سي ال�سلطة ،دون
�يم
�أن تٌ�س ��تثار �ض ��مائرهم على ما هم فيه من �ض � ٍ
ــــــر وحرمان ..
وقه ٍ
عل ��ى مدى �أك�ث�ر من �س ��تة عقود ظل فائ ��ق �أمين ًا
على خياره الإن�س ��اين .تخ ّلى منذ �ش ��بابه ،حني
وجد نف�س ��ه على مفرتق طرق عما كان مي�س ��ور ًا
وزير
له م ��ن حياةٍ رغي ��دة م�س ��تقرة ،وهو �إب ��ن ٍ
وطن ��ي ،و�أخت ��ار م�ش ��قة الإنخ ��راط يف العم ��ل
وتعاطف
الوطن ��ي ،ف�ص ��ار �ش ��يوعي ًا ع ��ن وع � ٍ�ي
ٍ
م ��ع املحروم�ي�ن ،مث ��ل العدي ��د م ��ن ابن ��اء ذل ��ك
اجلي ��ل الذي ��ن تخل ��وا عن ت ��وارث م ��ا كان عليه
�آبا�ؤهم ،فا�س ��تباح الطغاة والل�صو�ص احالمهم
امل�ضيئة..
برحيل فائق بطي� ،س� ��أبقى م�ش ��دود ًا اىل املعنى
الذي �ش ّكل وجدانه و�أ�ضاء طريق حياته ...
لكنني �أخ�ش ��ى �أن ه ��ذا الرحيل �سي�ض ��عني �أمام
خيار الع ��ودة عما اخرتته وفائق �س ��وية وحمل
الراي ��ة البي�ض ��اء ،لع ��ل النا�س الذين نتح�س ���س
�أوجاعه ��م يعي ��دون الينا بع� ��ض الأمل امل�ض ��اع
باالنبعاث من رماد الي�أ�س!..

** ن�شرت افتتاحية للمدى بتاريخ 2016/1/26

عام على رحيله

الساعات االخيرة قبل المغيب
سعاد الجزائري
النا� ��س حويل تن ��ام بهدوء وان ��ا ادخل حلظات
وداع ال عودة فيها..
مازال ��ت عين ��اه تبح ��ث عنى..وحينم ��ا يجدين
بني زحمة االمل واالحت�ضار..يفتح فمه فتتفتت
الكلم ��ات كم ��ا يتفت ��ت قلب ��ي وروحي ان ��ذاك..
ا�ش ��عر مبا هو فيه..ب ��ل كنت ام ��وت قبله..فهل
�ش ��عر بجزعي ووج ��ع رحيله عني .لق ��د انتزع
قلبي وتركني دون نب�ض..
احداهم ��ا قال ��ت :فليبارك ��ه الرب...ارعبتن ��ي
العبارة..
و�ض ��عوه على كر�س ��ي وحمل ��وه ملفوفا بغطاء
نح ��و الطاب ��ق اال�سفل..رك�ض ��ت قبلهم ال�ص ��عد
�س ��يارة اال�س ��عاف..لكن ال�ش ��اب قال� :س ��ت�أتني
وقريبتك معي يف ال�س ��يارة االخرى� ..س� ��ألته:
ملاذا..ان ��ا ع ��ادة اك ��ون مع ��ه يف ال�س ��يارة..رد:
االف�ض ��ل ان تكوين معي..رده بارد..ال �ش ��عور
فيه..حتى بكائي مل يكن ذا اهمية بالن�س ��بة له..
وحينما تو�سلته ان اكون معه النه يحتاجني..
رد ،دون ان يدري وقع كلماته علي :ان و�ض ��عه
�س ��يء ج ��دا ..فعرف ��ت �س ��بب وج ��ود ال�س ��يارة
االخرى..
ال ادري..او ا�ش ��عر مبا ح�ص ��ل يل ،لكني اتذكر
حينما و�ص ��لنا امل�ست�شفى..والول مرة مل ادخل
معه..بل و�ض ��عونا يف غرفة �ص ��غرية واغلقوا
الب ��اب ..ث ��م ج ��اءت ام ��ر�أة حمجب ��ة..ال اعرف
ملاذا �شعرت انها عراقية..دخلت الغرفة وقالت:
و�ض ��عه �س ��يء وق ��د ال يعي�ش..فتو�س ��لتها ان ال
تقول ذلك ..لكنها تلفظ ��ت كلماتها بربود الذين
تع ��ودوا ر�ؤي ��ة امل ��وت يوميا..ورمب ��ا حينم ��ا
�سمعت االخبار من القنوات العراقية والعربية،
عرفت الحقا انها �ش ��هدت رحيل ابو الوجدان..
وعمي ��د ال�ص ��حافة العراقي ��ة ..فتبجحت يومها

ام ��ام عائلته ��ا انه ��ا كان ��ت مع ��ه حت ��ى حلظاته
االخرية..لكني على يق�ي�ن انها مل تذكر ب�إنها مل
تعرف من ه ��و ..وتعاملت مع رحيله كما يرحل
اي �سكري او مدمن خمدرات..ولي�س مع �شخ�ص
كت ��ب مب�ؤلفاته ومو�س ��وعاته تاريخ ال�ص ��حافة
العراقية..وعل ��ى كتبت ��ه اعتمدت ن�س ��بة كبرية
من ر�سائل واطروحات املاج�ستري والدكتوراه
االعالمية ..قالت جملة (و�ض ��عه �سيء) بطريقة
تخلو م ��ن اي عاطفة..رغم انه ��ا عرفت اننا من

الع ��راق .الحق ��ا عرفت انه ��ا عراقية فع�ل�ا ..بل
كان ��ت االنكليزي ��ة اكرث تعاطفا منه ��ا..مل اعرها
انتباها بل انتظ ��رت للحظات بعد مغادرتها ،ثم
فتحت الب ��اب وبد�أت ابح ��ث عنه..دخلت غرفة
الطوارىء..واجهتن ��ي �س ��تائر ورقي ��ة زرق ��اء
تق�سم الغرفة بني وجع ووجع..
بني انني و�صراخ..
بني �صمت وكلمات مبعرثة..

بني رحيل وبقاء..
اقتحم ��ت ال�ص ��مت املوجع ،وب ��د�أت ابحث عنه
يف الغرف ��ة ،كانت الوجوه مت�ش ��ابهة..يبدو ان
االمل يجعلنا ن�شبه بع�ض ��نا ..واخريا وجدته..
�ش ��احبا� ،ص ��امتا كعادته..مل يفرح بقدومي كما
تعودته..
وجدت وجها اخ ��ر ..اعرفه وال اعرفه..يريدين
واريده..لك ��ن ال نعرف كي ��ف ..وجها ينتمي له
لكن ال لون فيه..بحثت عن ا�شراقته..تنقلت بني
ال�ستائر ،علني اجد بينها روحه التائهة ف�أعيدها
اىل مكانها..اىل ج�سده..اىل ج�سدينا�..شعرت
ان �ض ��ياعي وتيه ��ي بد�أ منذ تل ��ك اللحظة..كان
�صامتا..و�ش ��حوبه بهي وك�أن ��ه لوحات القرون
الو�س ��طى..اجتهت نحوه ،والول مرة مل ينظر
نحوي..فق ��د تعودت ��ه ينظ ��ر باجتاه ��ي ،حتى
وان مل اك ��ن امامه..ينتظرين بعينيه وقلبه كما
انتظ ��ره ان ��ا..كان �س ��اكنا..وجهه خمتلف..ل ��ه
ولي�س له..هو لكنه لي�س هو..
به ��ذه اللحظة ا�س ��رعت نحوي ممر�ض ��ة كبرية
بالعمر..و�س�ألتني :من انت؟ نظرت بوجهها ومل
اقل �شيئا..النها عرفت من دمعي ومن وجعي..
انن ��ا روحا واحدة..وقلبا يتوجع الن نب�ض ��ه..
�س ��يتوقف عندي قبله� ..س� ��ألتني :هل تريد ق�سا
او اي رجل اي دين..قلت :اريده هو! النه انقى
وا�صفى روحا من ه�ؤالء..انه ال�صالة والعبادة
ب�أنقى �صورها...
�س� ��ألتها :اري ��د ان احتدث معه فهل ي�س ��معني..
قالت بحنو وعطف :حدثيه..
ام�سكت بيده..قبلتها ..وقلت:
حبيب ��ي ..ال ترتكن ��ي لوح ��دي ..اخ ��اف غ ��در
الزمن ،مل يرد على تو�س ��لي ،لكن يده ارتع�ش ��ت
و�ش ��عرت ب�ض ��غطة خفيفة ثم �س ��اد ال�س ��كون..
وبقيت وحيدة..انتظره ي�أتي ب�أحالمي.
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من زمن التوهج

م���ع���ل���م���ي ف�����ائ�����ق ب��ط��ي

بكامل هيبته

عدنان حسين

مــــــ ��ا كــــــــــ ��ان
فائ ��ق بط ��ي �ص ��حفي ًا
عادي� � ًا ...كان �ص ��حفي ًا م ��ن ط ��راز
خا�ص ،ومن معلمي املهنة املحرتفني
الذين ي�س ��تف ّزهم �أدنى خط�أ لغوي �أو
حتريري يرتكبه �ص ��حفي م�س ��تجد،
لكنه ��م مع ذل ��ك ينك ّبون عل ��ى تعليمه
ال�صح بحنو �أبوي وطول �أناة.
ّ
يوم قابلته وتعرفت عليه وجه ًا لوجه
لأول م ��رة يف �أحد �أيام العام ،1969
كان ه ��و من الكواكب اال�س ��اطعة يف
�س ��ماء ال�ص ��حافة العراقي ��ة� ،أم ��ا �أنا
فكنتُ مل �أزل طالب ًا يف ق�سم ال�صحافة
بكلي ��ة �آداب جامعة بغ ��داد .كتب هو
مق ��ا ًال ينتقد فيه الطريقة التي يجري
بها تدري�س ال�صحافة يف الق�سم الذي
مل تك ��ن دورت ��ه الأوىل ق ��د تخرج ��ت
بعد ،فتجر�أتُ لأكتب مقا ًال غا�ضب ًا رد ًا
عل ��ى مقاله ،فكان �أن ن�ش ��ره من دون
�إبط ��اء وال تعدي ��ل .بعدم ��ا تخرجتُ
وب ��د�أتُ عمل ��ي يف ب�ل�اط �ص ��احبة

اجلالل ��ة �أدرك ��تُ �أن ��ه كان عل ��ى حق
يف م ��ا كت ��ب و�أنني كن ��تُ يف الواقع
متعج ًال يف ما كتبتُ  ،مت�أثر ًا بت�صور
�أن الو�س ��ط ال�صحفي التقليدي الذي
ينتم ��ي الي ��ه فائ ��ق بطي غ�ي�ر راغب
بتخ ��رج مناف�س�ي�ن م ��ن ال�ص ��حفيني
اجلامعيني (مل �أك ��ن يومها �أعرف �أن
فائق بطي هو نف�سه �صحفي جامعي
متخرج م ��ن اجلامع ��ة االمريكية يف
القاهرة).
بعد ب�ضع �سنوات ( )1973جمعتني
«طري ��ق ال�ش ��عب» بفائق بط ��ي الذي

كان واح ��د ًا م ��ن ثالث ��ة ه ��م �أكرث من
عمل ��تُ معهم وتعلمتُ على �أيديهم يف
ال�س ��نوات الالحقة (الإثنان الآخران
هم ��ا �ش ��مران اليا�س ��ري – �أبو كاطع
ويو�س ��ف ال�ص ��ائغ) .كان فائ ��ق مثل
زميلي ��ه معلم ًا كبري ًا ،بقي ��تُ بعد ذلك
�أتعل ��م من ��ه كلم ��ا جمعن ��ي ب ��ه عم ��ل
م�شرتك يف املنفى لثالثة عقود ممتدة
ثم على مدى ال�س ��نوات الأخرية هنا
يف بغ ��داد ،وهنا يف «املدى» بالذات.
حت ��ى يف لق ��اءات الأن� ��س كان فائ ��ق
بطي معلم� � ًا مبالحظات ��ه وانتقاداته

الر�ص ��ينة التي كان يتم�س ��ك بانتقاء
كلماته ��ا الأنيق ��ة ،ب�ش ��ياكة هندام ��ه
وب�أناق ��ة روحه اجلميل ��ة ،ويحر�ص
عل ��ى �إلقائه ��ا مرفوق ��ة بدعابات ��ه
املحبب ��ة ،ومبنته ��ى التوا�ض ��ع عل ��ى
الدوام ويف كل الأحوال.
لأننا يف زمن �أغرب ميوت املعلم فائق
بطي ،وقد جتاوز الثمانني من العمر،
بعي ��د ًا ع ��ن مدينته ،بغ ��داد ،من دون
�أن يحظ ��ى ع ��ن م�س�ي�رته ال�ص ��حفية
احلافل ��ة ومنجزه على �ص ��عيد كتابة
تاري ��خ ال�ص ��حافة العراقي ��ة ،ب� ��أي

تكرمي م ��ن الدول ��ة ،وهو ال ��ذي كان
�س� � ُيمنح جوائز الدولة التقديرية يف
�أي بلد �آخر.
وم ��ن مفارقات زمنن ��ا الأغرب احلايل
�أي�ض� � ًا� ،أن فائ ��ق بط ��ي ال ��ذي تولىّ ،
يف فرتة م ��ن حياته ،رئا�س ��ة حترير
واح ��دة م ��ن �أه ��م ال�ص ��حف يف
تاريخ الب�ل�اد ،هي �ص ��حيفة «البالد»
الت ��ي ارتب ��ط تاريخه ��ا با�س ��م والده
ال�ص ��حفي املرم ��وق روفائي ��ل بطي،
و�أن فائ ��ق بطي ال ��ذي كان� ،إىل ذلك،
�أح ��د م�ؤ�س�س ��ي نقاب ��ة ال�ص ��حفيني
العراقي�ي�ن (� ،)1959إىل جان ��ب
حمم ��د مه ��دي اجلواهري ويو�س ��ف
�إ�سماعيل الب�ستاين وعبد الله عبا�س
وعب ��د املجي ��د الون ��داوي وحم ��زة
عبد الله و�ص ��الح احلي ��دري وحميد
ر�شيـــــد و�س ��واهم ،مات غري معرتف
به م ��ن نقابت ��ه بعدما اّ
توله ��ا بع�ض
(الدمبكجي ��ة) و�س ��واهم ،م ��ع �س ��بق
والرت�صد من �أحزاب الورع
الإ�صرار
ّ
املزيف والتقوى املغ�شو�شة� ،أحزاب
الإ�سالم ال�سيا�سي!
عندي ،لن ميوت فائق بطي لأنه �أحد
معلمي يف املهنة ويف احلياة.
ّ
�ش ��كر ًا فائ ��ق بط ��ي ،لأن ��ك كن ��تَ يل
معلم� � ًا ...جائزت ��ك التقديري ��ة من ��ي
ومن كل تالمذت ��ك وزمالئك ورفاقك،
حب كبري ..متوا�صل.
ّ

ً
ً
ً
ومناضال
وم��رب��ي��ا
معلما
ف��ائ��ق ب��ط��ي..
عواد ناصر
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برحي ��ل فائ ��ق بط ��ي ،املنا�ض ��ل وال�ص ��حايف
املرم ��وق ،خ�س ��رت ال�ص ��حافة العراقي ��ة رمز ًا
ب ��ارز ًا م ��ن �ص ��حفييها ،لي� ��س لأن ��ه �ص ��حفي،
باملعنى املهني للكلمة فقط ،بل كان �أحد موثقيها
و�شهودها العدول ،وما تركه من نتاج يرتاوح
ب�ي�ن املذك ��رات والت�أريخي ��ة ،يخ ��رج بالفقي ��د
العزيز من مدار ال�ص ��حفي العادي �إىل �ص ��نف
املعل ��م واملربي وجدير بالأجي ��ال اجلديدة من
ال�ص ��حفيني درا�س ��ة �آث ��اره وتفح� ��ص جتربته
الغنية واال�ستفادة منها والتعلم منها ،لأنه قرن
بني العمل ال�صحفي والن�ض ��ال ال�سيا�سي على
�أنهم ��ا رافدان من روافد النا�ش ��ط واملجتهد يف
مهنة البحث عن املتاعب.
�شخ�ص ��ي ًا ،تعرف ��ت عل ��ى فائ ��ق بط ��ي خ ��ارج
الع ��راق ،وخ�صو�ص� � ًا يف دم�ش ��ق ولن ��دن،
ك�ص ��ديق وزميل ،حي ��ث عملنا مع� � ًا يف رابطة
الكتاب وال�ص ��حفيني والفنانني الدميقراطيني

التي ت�أ�س�س ��ت ببريوت ع ��ام  ،1980فكان �أحد
ك ��وادر رابطتن ��ا الت ��ي كر�س ��ت منظم ��ة ثقافية
و�ص ��حافية لف�ض ��ح �سيا�س ��ة وجرائم ال�س ��لطة
البعثي ��ة يف العراق ،فاكت�ش ��فت فيه �شخ�ص ��ية
نقدي ��ة جريئة و�ص ��ريحة وكان يعمل بروحية
الفريق الواحد رغم �س ��بق جتربته املهنية على
الكثري من ��ا ،نحن الذين �أ�س ��همنا يف ت�أ�س ��ي�س
الرابط ��ة و�إ�ص ��دار جملتها املهم ��ة «البديل» يف
بريوت ودم�شق.
فائق بط ��ي �أحد �أبرز وجوه الن�ض ��ال الوطني
والدميقراطي يف الع ��راق ويف املنفى ،وعا�ش
حي ��اة زاه ��دة ومار� ��س �ش ��تى الأعم ��ال ،ومل
ي�س ��تنكف عن �أن يعمل يف �أعمال �ش ��اقة لك�سب
قوت يومه ،متم�سك ًا بكرامة املواطن /الإن�سان
ومل يخ�ض ��ع لأي ابتزاز �أو �إغ ��راء ،وقد اختار
«مهن ��ة املنفى ال�ش ��اقة» بد ًال م ��ن مهنة االرتزاق
يف وطن ��ه حتت لواء �س ��لطة (ال�سر�س ��رية) يف

بغداد ،وظل على موقفه حتى بعد �س ��قوط تلك
ال�س ��لطة عام  ،2003حمر�ض ًا على �إحياء روح
النقد وحق املعار�ض ��ة و�ضرورتها يف فرتة ما
ي�س ��مى بـ «الع ��راق اجلديد» وحت ��ى اليوم� ..إذ
قال يف �إجابته على �س�ؤال يف حوار معه:
«�أن ��ت حم ��ق ب�س� ��ؤالك امله ��م :ه ��ل عندن ��ا الآن
�صحافة معار�ضة؟ فاجيبك ،نعم ،هناك �صحافة
معار�ض ��ة ولك ��ن تعار� ��ض بخجل �أي�ض ��ا ومن
دون ان متتل ��ك اجل ��ر�أة الالزمة لنق ��د وتقومي
االخطاء يف م�سرية احلكم احلايل ،وما �أكرثها
وتنوعها .فكل �ص ��حف املعار�ض ��ة قبل �سقوط
النظ ��ام ،له ��ا وزرا�ؤه ��ا ونوابه ��ا يف املجل� ��س
وممثلوه ��ا يف احلكوم ��ة والدول ��ة اجلدي ��دة.
ولكني على ثقة ب�أن �ص ��حافة املعار�ض ��ة �سوف
تنبث ��ق ب�ش ��كلها ال�ص ��حيح �إ�س ��تجابة للحاجة
والظروف املو�ض ��وعية الت ��ي توجب وجودها
يف ال�س ��احة ال�سيا�س ��ية ..وال �أعن ��ي هن ��ا ،ان

نخلق �ص ��حافة معار�ض ��ة لزام ًا ،و�إمن ��ا �أعني،
ان تطور الأو�ض ��اع �س ��وف تتحك ��م مبثل هذه
ال�ضرورة ،للوقوف بوجه العنف ولغة العنف،
و�إدان ��ة كل من يح ��اول ان يتطاول على حقوق
وحرية ال�ش ��عب الذي يتطلع اىل دور احلكومة
يف توف�ي�ر الأمن واال�س ��تقرار واخلبز والعمل
وكل م ��ا ي�س ��تحقه ع ��ن ج ��دارة ،بع ��د م�س�ي�رة
طويلة و�شاقة من العذاب واحلرمان والإرهاب
املزدوج ،ومن �أجل ان يحقق ال�سيادة وال�سعادة
له وللأجي ��ال القادمة .وبكلمة �أخرى :نعار�ض
ال من �أجل املعار�ضة ،بل من �أجل قول احلقيقة،
كل احلقيقة لأبناء �شعبنا الطيبني».
حتية لك يا فائق ،وجمد ًا �أيها املنا�ضل الأبدي،
ال ��ذي بقي ��ت حام�ل ً�ا راي ��ة الدميقراطي ��ة حتى
املوت.
الع ��زاء لل�ص ��ديقة العزي ��زة �س ��عاد اجلزائري،
ولكل ذويه و�أ�صدقائه وزمالئه وحمبيه.

من زمن التوهج

فائق بطي ..المعلم
د .غــادة العاملــي
يف �س ��نواتي الأوىل يف الإع�ل�ام ..،يف بداي ��ة
الع�ش ��رينيات م ��ن عم ��ري ،كن ��ت �أتع ��اىل فخ ��ر ًا ب�ي�ن
زمالئي و�أنا �أحتدث عن رمز من رموز ال�صحافة ،املُلِم
م ��ن هنا وهناك ،جمل وحوادث �أرويها عنه وعن زمنه
البه ��يُ ،مدعية الفهم واالط�ل�اع واملعرفة ،بينما مل �أكن
�إال جم ��رد هاوي ��ة ال ميكن متييزها ب�ي�ن �آالف الوجوه
البعيدة....
ه ��ذه الكلم ��ات كتبتها للدكت ��ور فائق بط ��ي يف مقدمة
تهنئت ��ه بيوم مي�ل�اده وهو عل ��ى فرا� ��ش املر�ض الذي
مت ��رد عليه و�أنكر انتماءه له مت�س ��ك ًا باحلياة ،جتر�أت
لأمتن ��ى له جتاوز الأزمة وبداية عمر جديد وعام �آخر
ي�ض ��اف لأع ��وام عطائه� ..،ش ��كرين مبحب ��ة و�أهداين
�أجم ��ل الكلمات ،لكن ��ه مل ي�أبه لتمنيات ��ي بعدما قرر �أن
يغادرنا ب�س ��رعة بعد �أ�سابيع ،هارب ًا من فرا�ش املر�ض
ووعثائه ،ليبقى يف ذاكرتنا كما تعودناه ِبط ّلته الأنيقة
وقوامه امل�ستقيم ،اطاللة املعلم بكامل هيبته..

دكت ��ور فائ ��ق ،عميدن ��ا ومعلمن ��ا ..القامة الت ��ي طاملا
رفع ��ت ر�أ�س ��ي التطلع اليه ��ا انبهار ًا و�إعجاب ًا ب�س�ي�رة
وتاري ��خ وعط ��اء ،..ل ��ن ن ��راك بع ��د الآن ،ل ��ن �ألتقي ��ك
يف موعدن ��ا املقد� ��س من كل �س ��نة يف معر� ��ض الكتاب
ب�أربي ��ل ،تتج ��ول مغتا ًال يف عامل ��ك ،تختل� ��س الأنظار
�إعجاب ��ا بزوجت ��ك وحبيبت ��ك �س ��عاد وه ��ي تدي ��ر
اجلل�س ��ات واحل ��وارات ،ل ��ن اراك جم ��دد ًا عل ��ى
مقعدك االبي�ض يف قاعة اجلريدة ت�صرخ ب�أعلى
�ص ��وتك منزعجا من االخطاء اللغوية ،لن تتذمر
مني ونحن نتنزه �س ��وية ل�ساعات دون ان �أرحم
وه ��ن قدميك و�س ��نوات عم ��رك املعب� ��أة بالعمل
واالجتهاد وحتى اخر....
�س� ��أفتقدك وافتق ��د بالغ ��ة �ص ��متك،
وب�ساطتك دون �إدعاء
اب ��و رافد ،ل ��ن يكون لن ��ا عزاء
فيك.

ف����ي وداع ف���ائ���ق ب���ط���ي اإلن���س���ان
وا أس����ف����اه ع���ل���ى ه�����ذا ال����ف����راق!
مصطفى صالح كريم
كنت قد �سمعت الكثري عن ذلك الرجل ال�صحفي امللتزم الذي
ا�ش ��تهر بكونه مدافع ًا �ص ��لب ًا عن حقوق الإن�سان ،ومنا�ض ًال
جريئ ًا لأجل حرية �ش ��عبه وكان طبيعي ًا �أن يكون رجل بهذه
املوا�ص ��فات مطارد ًا من قبل ال�س ��لطة الفا�شية .لقد �أ�سعدين
احل ��ظ بلقائه �أوائل ال�س ��بعينات م ��ن القرن املا�ض ��ي وجه ًا
لوجه يف مكتب ال�شهيد دارا توفيق الذي قدمني اليه.
لقد �س ��ررت حني �س ��معت الأخ دارا ينطق با�س ��مه ــ الأ�س ��تاذ
فائق بطي ـ� �ـ لقد انبهرت بهدوئه وتوا�ض ��عه اجلم و�أناقته،
لقد كان �آنذاك �س ��كرتري حترير �ص ��حيفة الت�آخ ��ي التي كان
ير�أ� ��س حتريره ��ا ال�ش ��هيد املنا�ض ��ل دارا توفي ��ق الذي كان
يبح ��ث عن العقول الن�ي�رة وح َملة الفكر التقدمي لين�ش ��روا
�أفكاره ��م يف �ص ��حيفته الت ��ي كان ��ت ل�س ��ان ح ��ال احل ��زب
الدميقراط ��ي الكرد�س ��تاين ،و�أذك ��ر ب� ��أن الأخ دارا و�ص ��ف
الأ�ستاذ فائق بطي ب�أن هذا ال�شبل من ذاك الأ�سد �إ�شارة اىل
والده الأ�ستاذ روفائيل بطي �صاحب جريدة البالد والوزير
يف وزارة الدكتور فا�ضل اجلمايل والنائب لعدة دورات يف
جمل�س النواب العراقي الذي كان بحق ملك ال�صحافة.
* بع ��د �أن تراجع البعث عن تنفيذ بنود اتفاقية �آذار وجتدد
القتال ،انتقلت غالبية �أ�س ��رة «الت�آخي» اىل اجلبل لاللتحاق
بالثورة وهكذا حرمنا البعث من لقاء الأ�س ��تاذ فائق بطي و
�آخرين من الكتاب وال�صحفيني الالمعني.
بع ��د م ��رور نحو ثالث�ي�ن عام ًا على ذل ��ك اللق ��اء ،التقيته يف
�أربيل وحتدثنا عن م�ش ��اريعه ال�ص ��حفية مبدي ًا ا�س ��تعدادي
الت ��ام للقي ��ام مب ��ا ي�أمرين ب ��ه بهذا ال�ص ��دد وفع�ل ً�ا جاء اىل

ال�س ��ليمانية مع عقيلته ال�س ��يدة الفا�ضلة �س ��عاد اجلزائري،
ا�س ��تقبلتهما بحرارة وعرفت الأ�س ��تاذ على امل�صادر التي قد
تك ��ون مفيدة مل�ش ��روعه .ومن ث ��م تعددت لقاءاتنا ب�ص ��حبة
الأخ فاروق مال م�ص ��طفى يف ال�سليمانية تارة ومع الزميلة
�سروه عبدالواحد �أو مع الزميلة تابان �شاكر يف اربيل تارة
�أخرى.
* لقد قامت نقابة �ص ��حفيي كرد�س ��تان مبب ��ادرة من الزميل
فره ��اد ع ��وين ال ��ذي كان نقيب ًا ل�ص ��حفيي كرد�س ��تان وكان
يل �ش ��رف نياب ��ة النقيب بتك ��رمي عميد ال�ص ��حافة العراقية
الأ�س ��تاذ فائ ��ق بطي يف احتف ��ال مهي ��ب ،اعتقد �أنن ��ا قدمنا
يف حينه جزء ًا ب�س ��يط ًا من هذا الواج ��ب الكبري امللقى على
عاتقن ��ا جميع� � ًا نح ��ن ال�ص ��حفيني �إزاء ه ��ذا الرائ ��د الكبري
وميك ��ن القول ب�أننا قمنا مب ��ا مل تقم به �آنذاك وزارة الثقافة
العراقية او اجلهات املعنية.
وبع ��د جهود مكثف ��ة منه �ص ��در كتابه الثمني عن ال�ص ��حافة
الكردي ��ة الذي احتف ب ��ه املكتبة الكردي ��ة .يف زياراتي اىل
اربي ��ل كنت �أ�س� ��أل عن ��ه ب�ش ��وق ودائم ًا �أتلق ��ى اجلواب من
الإخ ��وان او م ��ن الأخوات ب�أنه يف اخلارج .وا �أ�س ��في على
هذا الفراق املر ،واح�س ��رتاه على غياب هذا الرجل الفا�ضل
ال ��ذي كان بح ��ق عمي ��د ًا لل�ص ��حفيني العراقي�ي�ن و�أ�س ��تاذ ًا
و�أخ ًا له ��م .لقد تلقيت النب�أ املفجع من �أح ��د الإخوة الأعزاء
من �س ��كرتارية الرئي�س مام جالل الذي كان ب�ص ��دد �إر�س ��ال
موا�س ��اة الرئي� ��س طالباين اىل زوج ��ة و�أ�س ��رة الفقيد� .إن
الأ�س ��تاذ بط ��ي ال يرثى بكلم ��ات عجلي لأنه كان كن ��ز ًا ثمين ًا
من الأفكار النرية والأعمال اخلالقة� ،س ��تظل �آثاره الأدبية
وال�ص ��حفية خال ��دة لتذكرن ��ا مب�آث ��ر م�ؤلفه ��ا ،ف� ��إىل روح ��ه
الطاه ��رة �أل ��ف حتي ��ة وعزائي احل ��ار اىل الأخ ��ت العزيزة
رفيقة دربه ال�سيدة �سعاد اجلزائري.
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دلزار اسماعيل رسول

ليث الحمداني

كن��ت ق��د ب��دأت كتاب��ة مقالت��ي
لهذا الش��هر عن دخ��ول جريدتنا
(الب�لاد) عامه��ا الخام��س ع�شر
ناوي�� ًا تضمينه اس��تذكارات مريرة
ع�ما قدمت��ه (الب�لاد) (للغري) من
األف��راد واملؤسس��ات وموق��ف
ولكن
ه��ذا (الغري) م��ن الب�لاد!!
ّ
خ�بر ًا حزين ًا فاجأين ،هو خرب وفاة
أستاذي وصديقي مؤرخ الصحافة
العراقية فائ��ق بطي يف العاصمة
الربيطاني��ة ،م�ما جعلن��ي أهمل
املقال الذي كنت قد بدأت كتابته،
ألكتفي مبوضوع واحد يف مقالتي
(أكرث من موض��وع) .فـ لفائق بطي
الصحفي واملعلم والصديق د ْين
يف رقبت��ي ورقب��ة الع�شرات من
أبناء جييل الذي��ن عملوا معه فقد
تعلمنا منه الكثري.
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وقب ��ل �أن �أتطرق لـ جريدة (الب�ل�اد) العراقية ،تلك
املدر�سة ال�ص ��حفية التي تخرج منها الع�شرات من
رواد ال�ص ��حافة العراقية� ،س� ��أحتدث عن �أ�ستاذي
و�صديقي الراحل.
عرفتُ فائق بطي �أوا�سط ال�ستينات ،كانت جريدته
الت ��ي ورثه ��ا ع ��ن �أبي ��ه رائ ��د ال�ص ��حافة العراقية
روفائيل بطي (البالد) ،قد لفظت �أنفا�س ��ها على يد
انقالبيي � 8ش ��باط ،ولكنها ظلت هاج�سه اليومي،
فم ��ا �أن يدوراحلدي ��ث عن ال�ص ��حافة حتى يحدثك
فائق عن حلمه ب�إعادة �إ�ص ��دار (البالد) .ولكرثة ما
حدثني عنها عكفتُ على درا�سة جملداتها املتوفرة
يف مكتبة املتحف العراقي يومها .ول�شدة �إعجابي
بها وب�أ�س ��لوبها و�ض ��عتُ ت�ص ��ورا �أوليا مل�ش ��روع
درا�سة عن اجلريدة مل تتم للأ�سف ال�شديد.
كان فائ ��ق ق ��د ج� � ّرب حظ ��ه يف التج ��ارة �أكرث من
م ��رة وف�ش ��ل ،فال�ص ��حفي احلقيق ��ي ال ميك ��ن �أن
يك ��ون تاج ��ر ًا .يومها كان قد ا�س ��تقر يف م�ش ��روع
طباعي �ص ��غري ه ��و (مطبع ��ة التقدم) الت ��ي كانت
تق ��ع يف عم ��ارة الإخ ��وان يف �ش ��ارع ال�س ��عدون
ق ��رب فندق بغ ��داد .كان ��ت املطبعة تتخذ �ش ��قة يف
الطابق الأر�ض ��ي من املبنى مقر ًا لها ،واملفارقة �أن
البناية نف�سها كانت ت�ضم مكتب ًا هند�سي ًا لل�شيوعي
العراق ��ي الب ��ارز �إبراهيم عالوي ال ��ذي رحل قبل
فرتة ق�صرية ،وكان �صديقا لفائق.
يف (مطبع ��ة التق ��دم) تعرفتُ على بع�ض �أ�ص ��دقاء
فائ ��ق ويف مقدمته ��م ال�ص ��حفيون ال ��رواد جمي ��د
الونداوي والدكتورة �س ��لوى زكو وجعفر يا�سني
و�إبراهي ��م �إ�س ��ماعيل والطباع ��ي يو�س ��ف عويد.
ولأن فائ ��ق مل يك ��ن (تاج ��ر ًا) مل ت�س ��تمراملطبعة

طويال يف وقت �أ�صبح فيه �أ�صحاب املطابع يومها
من (املرتفني).
كان فائق يف كل ما كتبه يف اجلريدتني مدافع ًا عن
احلريات ومطالب ًا بعودة احلياة احلزبية للعراق،
وكنا نتوا�ص ��ل بانتظام ،ومل يغادره حلمه ب�إعادة
�إ�ص ��دار (البالد) يف مناخ م ��ن احلريات مل يتحقق
للأ�س ��ف ,وحني �ص ��درت جريدة (طريق ال�ش ��عب)
بعد �إعالن اجلبهة الوطنية بني احلزبني ال�شيوعي
والبع ��ث كان فائ ��ق رئي�س ��ي املبا�ش ��ر يف العم ��ل.
التقينا يوم �إ�ص ��دار العدد (�ص ��فر) م ��ن اجلريدة.
كنا �س ��اعة اللقاء �أربعة ،فائ ��ق بطي وفخري كرمي
ورواء اجل�صاين و�أنا ،والتحق بنا جمال العتابي
و�سامي العتابي يومها ت�سلمت منه ماكيتات العدد
التي كان ��ت من �إعداد الفنان الراحل حممد �س ��عيد
ال�ص ��كار وانتقلن ��ا اىل (مطبع ��ة احلكوم ��ة) حيث
كان بانتظارنا ال�ش ��اعر ابو �س ��رحان (ذياب كزار)
ومظه ��ر عبد العبا�س وحممود حم ��د ،.ومل نفرتق
حتى غادر فائق العراق .كان حري�ص ًا على �أن يقدم
لن ��ا جتربته ال�ص ��حفية الغني ��ة ،وظل منكب� � ًا على
م�ش ��روعه الكبري تدوين تاريخ ال�صحافة العراقية
الذي كان قد بد�أه يف ال�ستينات ،وبلغ �أوجه نهاية
ال�س ��تينات ح�ي�ن �أ�ص ��در ،بت�ش ��جيع من ال�ص ��ديق
الطباعي فتح الله ا�سطيفان عزيزة �صاحب مطبعة
الأدي ��ب البغدادية( ،املو�س ��وعة ال�ص ��حفية) التي
�أ�ص ��بحت م�ص ��در ًا �أ�سا�س ��ي ًا للباحثني والدار�سني
يف تاريخ ال�ص ��حافة العراقية .وا�س ��تمر فائق يف
درا�ساته عن تاريخ ال�صحافة.
يف ال�س ��نة الثاني ��ة م ��ن �ص ��دور (طريق ال�ش ��عب)
ان�س ��حب فائ ��ق م ��ن العم ��ل التنفي ��ذي �إىل مبن ��ى
هيئ ��ة التحري ��ر و�س ��لمني �أغلب مهام ��ه يف تنظيم
العالقة بني التحرير واملطبعة ،وكنا نلتقي ب�ش ��كل
يوم ��ي يف بناية هيئة التحرير الواقعة يف �ش ��ارع
ال�سعدون قبل ذهابي اليومي �إىل املطبعة.
ورغم التجربة الرثية لـ (طريق ال�ش ��عب) ظل فائق
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في ذكرى رحـيل المـعلـم والصـديـق..
مـؤرخ الصحافة العراقية فائق بطي

في ذكرى رحي��ل عميد الصحافة
العراقية الدكتور فائق بطي

ي�س ��تذكر باعت ��زاز جتربت ��ه و�أ�س ��رته يف جري ��دة
(الب�ل�اد) ،خ ��رج فائق مع م ��ن خرج بع ��د �إجها�ض
جتربة اجلبهة من قبل حزب البعث احلاكم ،وتنقل
م ��ا ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة حيث ت�س ��تقر �أ�س ��رته
و�س ��وريا و�إنكلرتا ،وا�س ��تقر به املقام يف �إنكلرتا
لفرتة غري ق�صرية عمل خاللها يف �صحافة احلزب
اخلارجي ��ة ،قب ��ل �أن ينتقل �إىل كرد�س ��تان العراق
بعد �أن انغمر يف العمل احلزبي.
انقطع توا�صلنا ل�سنوات حني ُمنعتُ من ال�سفر مع
عدد كبري من ال�ص ��حفيني والأدباء ،وعاد توا�صلنا
حني �أر�س ��ل يل من لندن مع �صديق م�شرتك م�سافر
هديته (الوجدان) ،فكتبت له ر�س ��الة بيد ال�صديق
نف�سه معاتب ًا( :يافائق يبدو �أن ذاكرتك �ضعفت يف
روايتك لتاريخ �صدور العدد التجريبي ال�صفر من
طرق ال�شعب ،فرد معتذر ًا مع هدية �أخرى).
كانت فرحتي ال تو�ص ��ف حني ات�ص ��ل ب ��ي الزميل
وال�ص ��ديق �إبراهيم احلريري �أواخر الت�س ��عينات
ليبلغن ��ي ب�أن (فائق) يف طريقه �إىل كندا وحتديد ًا
�إىل مدين ��ة (لندن�-أونتاريو) حيث �أقيم .وو�ص ��ل

فائ ��ق فع�ل ً�ا وكان لق ��ا ًء م�ؤث ��ر ًا ان�س ��ابت خالل ��ه
�ني املنايف والتعب والهزة التي
الدموع ،ورغم �س � ّ
تعر� ��ض له ��ا بفق ��د وحيده راف ��د يف حادث �س�ي�ر،
كان ��ت الب�س ��مة وامل ��زاح ال يفارقان ��ه .اجتمعنا يف
بيت ال�ص ��ديق ع�ص ��ام ال�ص ��فار على ما �أذكر ،فائق
بط ��ي وزميل معه من الوالي ��ات املتحدة و�إبراهيم
احلريري وثامر ال�صفار وع�صام ال�صفار والفنان
فرا�س الب�ص ��ري وكاتب ال�س ��طور .كان ��ت زيارته
دع ��وة لن ��ا للعم ��ل عل ��ى تطوي ��ر جري ��دة (�ص ��وت
االحتاد) التي كان ي�ص ��درها االحتاد الدميقراطي
العراقي يف الواليات املتحدة وكندا.
خ�ل�ال اللق ��اء مل�س ��تُ طم ��وح فائق الكب�ي�ر لإجناح
امل�ش ��روع ،وطموحه الأكرب بالع ��ودة �إىل العراق.
�أخربته بانني �أعتزم �إ�صدار جريدة يف كندا با�سم
(الب�ل�اد) بدع ��م م ��ن اجلمعي ��ة العربي ��ة  -الكندية
فمازحني قائ ًال� :شنو بكيفك تاخذ ا�سم البالد؟
غادر فائق �إىل الواليات املتحدة ومنها �إىل �سوريا
وكرد�ستان العراق ،ومات م�شروع تطوير جريدة
(�ص ��وت االحت ��اد) ب�س ��بب قل ��ة الإمكان ��ات وعدم
التفرغ .وا�س ��تمر توا�ص ��لنا ع�ب�ر الهاتف بفرتات
متباعدة.
بعد ع ��ام  2003توا�ص ��لنا من جدي ��د ،وكان فائق
يتنق ��ل بني لن ��دن وبغ ��داد و�أربيل �أحيان� � ًا ،وحني
ع ��دتُ �إىل بغداد يف العام  2004ذهبتُ �إىل جريدة
(امل ��دى) بحث ًا ع ��ن �أحبة وزمالء ،منه ��م فائق ،ومل
�أجده .جل�س ��تُ طوي ًال عند الزميلة د� .س ��لوى زكو
حيث التقيتُ بالزميل �سهيل �سامي نادر وعدد �آخر
م ��ن الزمالء املهني�ي�ن .كان فائق يومه ��ا يف لندن،
ات�ص ��ل بي يف جري ��دة (طريق ال�ش ��عب) ،واتفقنا
على �أن نلتق ��ي حني عودته �إىل بغداد ،ومل يتحقق
اللق ��اء لأنن ��ي ع ��دتُ �أدراج ��ي خائب� � ًا م ��ن الواقع
العراق ��ي �إىل وطني الثاين ال ��ذي منحني الأمان،
كندا .وظل الهاتف و�س ��يلتنا للتوا�ص ��ل يف فرتات
متباعدة .ات�صل بي مرة من م�شيغان ليبلغني ب�أنه
ب�ص ��دد �إ�ص ��دار كتاب ع ��ن ال�ص ��حافة العراقية يف
املنفى ي�ستعر�ض فيه جتارب ال�صحفيني العراقيني
املحرتف�ي�ن يف املنايف ،وطلب مني �إر�س ��ال مناذج
م ��ن ال�ص ��حف التي ي�ص ��درها عراقي ��ون يف كندا،
وفع ًال �أر�س ��لتُ ل ��ه ما �أراد من مناذج من ال�ص ��حف
وم ��ن بينه ��ا (الب�ل�اد) ،جريدتنا .فات�ص ��ل بي حني
ت�س ��لمها مهنئ ًا و�س� ��ألني� :أ�ص ��ررت �إذن على ا�س ��م
(الب�ل�اد) ،فقلتُ له :فعلت ذلك تيمن ًا با�س ��م (البالد)
التي �أ�ص ��درها والدك الراحل روفائيل بطي ،التي
تع ّد واحد ًة من �أعرق املدار�س ال�صحفية العراقية،
وكان لك الف�ض ��ل يف تعريفي به ��ا .فكتب فائق عن
جريدتن ��ا (البالد) عدة �ص ��فحات �أعتربها �ش ��هادة
مهنية من �صحفي �أفنى عمره يف املهنة.
فائ ��ق بطي مل ين� � َ�س (الب�ل�اد) ،جريدت ��ه وهو يف
ال�س ��بعني ،فق ��د �أخ�ب�رين م ��ر ًة م ��ن �أربي ��ل ،وكان
برفقته الزميل الراحل طارق ابراهيم �ش ��ريف� ،أنه
�سيعيد �إ�صدار (البالد) قريبا ،ولكن فائق رحل ومل
يحقق حلمه ،فامل�ش ��كلة كانت تكمن دائم ًا بالتمويل
وفائق �آخر من ينجح يف التجارة.
رحم الله فائق بطي الرائد وامل�ؤرخ الذي خ�س ��رته
ال�صحافة العراقية.

�أول ما تلتقي به ،تر�سم هيبته التي ن�سجتها االيام
حوله ،قلع ��ة عالية ،حتول بين ��ك و بني االقرتاب
منه ،فال يلبث �أن ي�ش ��دك �إليه بابت�س ��امته النقية،
ويجذب ��ك لكي تغ ��ور داخل �شخ�ص ��ية هذا الرجل
االبي� ��ض ،مبالحم ��ه وبقلب ��ه ،ولك ��ن قل ��ة كلماته
متنع ��ك دون الو�ص ��ول اىل مبتغ ��اك ،والول ��وج
اىل �أغ ��وار وجدان ه ��ذا الرجل العظي ��م بثقافته،
الب�سيط يف تعامله ،الرفيع يف �أخالقه.....
بع ��د انتظ ��ار قليل ،يف�ص ��ح هذا ال�ش ��يخ االبي�ض
بكلمات ��ه القليل ��ة ،في�س ��حبك م ��ن تالبي ��ب قلب ��ك،
لكي ت�س ��بح معه �ش ��يئا ف�ش ��يئا يف رحاب وجدانه
الف�س ��يح ،الذي �أنهكته الظ ��روف ،وحفر يف قلبه
هوة وا�س ��عة ،بفقدان �أحبته ،وعلى ر�أ�س ��هم ابنه
احلبي ��ب اىل نف�س ��ه....رافد....الذي تظل ظالله
معه �أينما حل ،و حيثم ��ا ارحتل....رغم هذا ،فال
ي�س ��مح للهم اجل ��م اجلاثم فوق �ص ��دره� ،أن يخيم
عل ��ى �أ�ص ��دقائه و مقربيه ،فهو �ص ��احب الطرفة،
واملداعب ��ة الكالمي ��ة ،الت ��ي ت�ش ��دك الي ��ه �أك�ث�ر
و�أكرث....
و بعد مرور الدقائق وال�ساعات ،والتي ال حت�س
بان�س ��يابها معه ،يهديك ثمرة فكره وعقله ،بطيبة
خاطر ،كتبه ،تباع ًا ،وتكرار ًا ،وبعد االطالع عليه،
تع ��رف ماهية ه ��ذا العلاّ مة...ف�ص ��ياغة الكلمات،
ور�س ��م العب ��ارات ،ومتان ��ة الن� ��ص ،ورهاف ��ة
االحا�س ��ي�س ،يف كتبه �ش ��يء �آخر ،يجعله مغايرا

لكتب الكت ��اب واملثقفني الذين ق ��ر�أت لهم....فهو
يخبئ عمق املعاين ،يف كلمات ب�س ��يطة ،يك�ش ��ف
�أنه مل ي�ص ��ل اىل هذه املرحلة من ال�س ��بك والدقة،
اال بع ��د جه ��د جهي ��د ،و خما�ض طوي ��ل ،يف بحر
الكلمات.....
لقد دفعه ظلم �أبناء جلدته ،اىل الوقوع يف مهاوي
الغربة ،يتقلب ليال و نهارا يف بالد بعيدة ،ي�شرب
م ��ن م ��اء ال عهد ل ��ه به ،لي�س ل ��ه م ��ذاق الرافدين،
و�ص ��فائهما ،وعذوبتهما ،ي�ت�رك رغما عنه ،وعلى
ك ��ره من ��ه ،كل ما بن ��اه ه ��و و�أب ��وه وراء ظهره،
هربا م ��ن بط�ش االخوة ،الذي ��ن يظهرون املودة،
وي�ض ��مرون احلقد ال�ش ��ديد ،احلانق الذي يحرق
كل رط ��ب وياب� ��س ،فال ي�ت�رك جم ��اال للعواطف،
�أن يكون لها كِ ْف ٌل منها...فلقد عُذِ َب بايديهم� ،أ�ش ��د
التعذيب ،ومل يراعوا فيه عهدا وال ذمة....و لوال
ا�س ��تماعه اىل رف ��اق درب ��ه ،واالخذ بن�ص ��يحتهم
برتك البالد ،ال�ص ��ابه مث ��ل ما �أ�ص ��اب الكثريين،
من القتل �أو ال�س ��جن اىل ما �ش ��اء الل ��ه� ،أو تكون
جمهول امل�صري اىل يومنا هذا....
ولك ��ن الغرب ��ة ،حتفر يف قل ��وب مرهف ��ي احل�س
�أمثال الدكتور ،ما ال يح�سون به مع ما�ضي االيام
و ال�س ��نني ،و �أمل الف ��راق والبعد ع ��ن العراق ،لها
�أث ��ر عل ��ى النفو� ��س اخلالق ��ة ،فت�س ��بب اخت�ل�ال
االمزجة ،فتتكون مواد �سوداوية ،تنب�ش �أج�سام
االدب ��اء و املثقفني ،الذين يحرقه ��م �أمل الغنب ،من
�أق ��رب املقربني �إليهم ،وو�ض ��ع اخلط ��ط واملكائد

لهم ،بعدما و�ض ��عوا لبنات اجلمهورية العراقية،
يدا بيد ،وخطوة بخطوة...
�أمث ��ال ه� ��ؤالء ميوت ��ون ب�ص ��مت...فهم يكتمون
عرباته ��م داخ ��ل �ص ��دورهم ،وال ي�س ��محون له ��ا
باخلروج ،لئال ي�شعر بهم ،من حواليهم ،فهم طينة
اخ ��رى ،ومع ��دن نفي�س....فلي� ��س م ��ن طبيعتهم
�إيذاء منلة ،فكيف ب�أحبتهم و�أقرب املقربني لهم...
يخنق ��ون عذاباته ��م يف عمق قلوبه ��م ،فيكتوون
بلهيبها ،ويحرتق ��ون ِب َح ّرها ،وينال منهم االيام،
�أكرث من غريهم...
وما يلفت انتباهك�...أنك ال ت�ش ��عر حني اجللو�س
مع ��ه� ،أنك جت ��اذب اطراف احلديث مع �ش ��يخ ذي
ثمانني ربيع ًا ،بل ك�أنك مع �شاب يف مقتبل العمر،
م ��ن طريق ��ة تب ��ادل االراء ،فلي� ��س ه ��و باملتجهم
امل�س ��تبد بر�أيه ،الذي يفر�ض نف�سه بحكم مالقاته
غاب ��ر االي ��ام و املحن...ب ��ل جت ��ده يتقب ��ل ر�أيك،
بابت�سامة عري�ض ��ة ،مل�ؤها الر�ض ��ا ،وباطنه عدم
ال�س ��خط عليك ،لذلك حت�سن �أنك تخاطب �شخ�صا
يف مثل �سنك طري الغ�صن ،ال مع متزمت ،جاحد،
اال لر�أيه.
في ��ا من �س ��الت من اجله الع�ب�رات....و ُذر َفت يف
ذك ��راه احل�س ��رات ،ه ��ل لنا م ��ن يحل حمل ��ك� ،أو
يحمل بع�ض ��ا من خ�صالك� ،أو �ش ��يئا من �سخائك،
وجودك....
ومل ي ��كل قلم ��ه� ،أو تتع ��ب �أنامل ��ه ،م ��ن كتاب ��ة ما
جتود ب ��ه قريحته الغ�ض ��ة ،وما زالت ابت�س ��امته

ماثل ��ة �أمامي ،و�أنا �أقول له ،ال تتوقف يا ح�ض ��رة
الدكت ��ور� ،أكتب كل ما يجول يف خاطرك ،وقلبك،
كل كلم ��ة ،وكل م�ش ��اعر نبيل ��ة يحمله ��ا قلب ��ك
الزاهي....حق ��ا مل يتوقف ،فلم ي�ض ��ع قلمه حتى
�آخر رمق يف حيات ��ه ،كاملحارب ،يقاتل حتى اخر
رم ��ق ،ف�أغنانا بكلماته ،و�أعطان ��ا ب�أدبه ،ما يعجز
عنه االخ ��رون ،ويقفون م�ش ��دوهني �أمام براعته
وقوة منطقه....
�أيها ال�شيخ االبي�ض الويف....كنت �سببا العتالء
الكثريي ��ن منا�ص ��ب مرموقة...فلم تك ��ن تفكر يف
ذاتك مثلما كانت يهمك �ش� ��ؤون �أ�ص ��حابك ورفاق
درب ��ك الطويل املليء باالهات واحل�س ��رات ،فلقد
كنت تهيئ مواقع خطاهم ،حتى ي�صلوا اىل �أعلى
املرتب ��ات ،و�أرف ��ع املنا�ص ��ب ،دون �أن يلهي ��ك� ،أن
ت�ش ��غله بنف�سك ،وت�ست�أثر بخرياتها ملنفعتك ،فلقد
كنت دائما عفيف النف�س ،غني الروح والوجدان،
عن �سفائف االمور الدنيوية ،قدر ما ي�شغلك �سمو
موهبتك الف ��ذة ،و ذكائك املتقد ،الذي قلما ميتلكه
غ�ي�رك ،فلق ��د �س ��طرت م ��ا عجز عن ��ه االخ ��رون،
و�ألفت ما ح ��ار فيه امل�ؤلفون والكت ��اب االفذاذ...
كنت ثروة وطني ��ة ،جتافى عنه العراق ،فيما كان
ي�س ��تحق كل االح�ت�رام والتبجي ��ل ،فيما �أم�ض ��ى
�أحلى �سني عمره متغربا يف البلدان واالم�صار،
يف �س ��بيل هذا الوطن ،الذي �أعطاه الكثري ،و�أخذ
منه �أكرث....
�أيه ��ا الرج ��ل الطي ��بَ ،منْ مثل ��ك كان يتن ��ازل عن
حق ��ه ،يف �س ��بيل �آخري ��ن؟ كن ��ت تك ��ن يف قلب ��ك
الكبري م�ش ��اعر امل ��ودة و االحرتام له ��م ،وياترى
ه ��ل كانوا يبادل ��وك نف�س امل�ش ��اعر ،ولكن �أمواج
عواطفك العالية ،كانت �أرفع بكثري من احت�س ��اب
موقفه ��م جتاهك وتنازالتك يف �س ��بيلهم ،ف�أمثالك
كال�شم�س ،يهبون ،من دون �أن ي�أخذوا ،ويعطون
من دون مقابل...
مَ ْ
ن قري ��ر الع�ي�ن ي ��ا �ص ��ديقي ،ي ��ا �ص ��احب القلب
الن ��دي ،ف�أمثالك ي�س ��تقبلون املوت ،واالبت�س ��امة
مرت�س ��مة على �ش ��فاههم ،فلم يُغِ ريوا ال�صدور� ،أو
ُيهَيج ��وا النفو�س ،بل كان بل�س ��ما �ش ��افيا لكل من
قابل ��ه من قريب مبجال�س ��ته� ،أو بعي ��د مطلع على
كتب ��ه ،فهدوء نف�س ��ه يخيي ��م على �ص ��رير �أقالمه،
وه ��و يخ ��ط �أحلى كلمات ،ب�أف�ص ��ح ل�س ��انَ ،ع َر َف ُه
�إن�سان.
مَن �أيه ��ا الرج ��ل الطي ��ب ،الذي �أحبب ��ت الكرد ،و
�أحب ��ك الكرد �أك�ث�ر ،ملواقفك النبيل ��ة جتاههم ،فلم
تبخل ب�أ�صغريك ،قلبك ول�سانك ،عن الدفاع عنهم،
ب ��كل م ��ا �أوتيت من ق ��وة بيانك ،و�ص ��دق حجتك،
فم ��ن لهم االن من دونك ،يلهج نيابة عنهم ،و يبني
مَ
جتاههم....ن قرير
لغريهم مواطن الظلم و الغنب
العني ،فقلوب ثمانني مليون كوردي معك ،يدعون
من �أجلك ،يف كل بقاع العامل املفرقني فيها جور ًا،
ورغما عنهم ،فلقد �أ�سديت لهم �صنيع ًا ،قلما يفعله
معهمَ ،منْ لي�س يف قوميتهم ،وال ميت لهم ب�صلة،
ولك ��ن كنت بح ��را زاخر ًا ،لي�س ل ��ك حدود ،وكنت
�أفقا ال متناه �س ��رمدي ،فه ��ل يطاولك مطاول� ،أو
ي�صل اىل م�ستواك دَعِ ّي.....
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من زمن التوهج

يكت ��ب ماركي ��ز يف ذك ��رى رحيل
بورخ� ��س� :أن املتميزي ��ن ال
يرحل ��ون ك�أف ��راد ،يرحل ��ون،
باعتباره ��م مرحل ��ة متوهج ��ة،
�ص ��ار رحيلهم خامتته ��ا ،بد�أ
فائ ��ق بط ��ي يكت ��ب للأم ��ل
واحلي ��اة وفرح ��ة النا� ��س،
وانته ��ى بعذاب ��ات املر� ��ض
والغرب ��ة يف م�ست�ش ��فيات
لن ��دن ،لن يكتب �أحد من بعده لتاريخ ال�ص ��حافة
العراقي ��ة ال ��ذي �أراده ان يظ ��ل نقي ��ا متوهج ��ا،
ول ��ن يكتب امل�ؤرخ ��ون من بعده حكاية ن�ض ��ال
وتع�ث�ر �ص ��احبة اجلالل ��ة ،فق ��د كان يف �إمكانه
�أن يح ��وّ ل جمموعة من تفا�ص ��يل هذه املهنة �إىل
حكاي ��ة يتداوله ��ا ال�ص ��حفيون .وكان يلتقط من
اروقة اجلرائد ،ومن احاديث ال�صحفيني ،ومن
ال�سيا�س ��ة ،وم ��ن الثقاف ��ة ،ومن التاري ��خ ،ومن
الن�ض ��ال ،ومن هدير املكائ ��ن ،ليحوّ لها كلها �إىل
كتاب ن ��ادر .و�إذا كانت حكايات ال�ص ��حافة هي
الباقي ��ة ،ف� ��إن فائق بطي ه ��و حكاية ال�ص ��حافة
العراقية ،التي �س ��نعود اليها كلما اخذنا احلنني
اىل زم ��ن النق ��اء والرفع ��ة واالناق ��ة يف اللف ��ظ
وال�سلوك والوجدان.
ينتمي فائق بطي �إىل طائفة من النا�س الأثريين
عل ��ى القلوب� ،ص ��حفي ومثقف وم� ��ؤرخ يتمتع
بعبقرية لها طع ��م خا�ص ،يرتك �أثر ًا يف النف�س،
حني ت�ش ��اهده ت�ش ��عر وك�أنك قر�أت كتاب ًا ممتع ًا،
فعن ��د ه ��ذا الكات ��ب ق ��درة عجيب ��ة على ت�ش ��رب
الثقافة واحلياة الكامنة خلف هذه الثقافة..
كان ��ت قامت ��ه البا�س ��قة ك�ش ��جرة ،الوج ��ه الآخر
ل�س�ي�رته الواثق ��ة وقناعات ��ه الرا�س ��خة و�إميانه
العمي ��ق بالنهاي ��ات املنت�ص ��رة لقي ��م التغي�ي�ر

علي حسين

�سجاد الغازي :

والث ��ورة والعدال ��ة االجتماعية ،لق ��د �أدرك على
نحو مبكر اننا يجب ان نعي�ش ع�ص ��ر امل�ستقبل،
كان الإمي ��ان بامل�س ��تقبل يتخل ��ق تدريجي ��ا يف
وعي فائق بطي وب�س ��بب �شغفه بق�ضايا النا�س
الت ��ي تفرغ له ��ا والتي �أغوت ��ه ب�إمكاني ��ة �أنطاق
الكثري من امل�س ��كوت والو�صول من خاللهم اىل
عامل جديد.
كان يدرك ب�أن قيمة احلياة يف امل�ستقبل،امل�ستقبل
الذي دفع من �أجله �أجمل �سني حياته م�شردا من
منف ��ى اىل منف ��ى ،فقد عا�ش فائ ��ق بطي مثل كل
املثقف�ي�ن الأحرار مرارة املنفى ،ح�ي�ن ُكتب عليه
ان يتنق ��ل من بل ��د اىل بلد ،متواريا ع ��ن �أجهزة
القمع وق�سوة اال�ض ��طهاد ،مكتوبا عليه ان يكفر
عن «جرمية» التفكري احلر.
ولأن الوطن ،مل يكن بالن�سبة لفائق بطي ،وطن ًا
باملعنى املجرد ،تر�س ��مه ذكري ��ات و�أحداث ،وال
ه ��و وط ��ن ،حت ��دده �سيا�س ��ات ومبادئ،و�إمن ��ا
الوطن كان ا�ش ��به مغامرة ،مغامرة لي�س ��ت فقط
يف العي� ��ش يف بالد هي الأخط ��ر و�إمنا يف بالد
هي الع�ش ��ق ،الع�ش ��ق الذي يحتم علينا ان نبني
هذه االر�ض ون�صنع وجدانها وقيمها.
قبل عام طويت ال�صفحة االخرية من حياة فائق
بط ��ي ،وانط ��وت معها تقاليد ومعان ل�ص ��حافة
متمي ��زة ،توقف ��ت الرحلة ،مل يع ��د املعلم يتف ّرد
يف البح ��ث والكتابة واال�ستق�ص ��اء وال�ض ��حكة
والن�ص ��يحة واالب ��وة احلانية ،كلما �أراد �ش� �دّنا
�إىل عامل النقاء و�صفاء املعاين ،مرحلة وم�ضت
وجيل ا�سدل ال�ستار بغيابه.
وداع� � ًا ايه ��ا املعل ��م كلم ��ة �س�ن�رددها ونن�ش ��رها
وجنعلها بي ��ارق م ��ن العناوين الوا�ض ��حة عند
االزمنة واالمكنة؟ و�سنظل نتذكر اننا ع�شنا يف
زمن فائق بطي.

« احت�ض ��نه والده عندم ��ا �أح�س مبيله
لل�ص ��حافة ،ويف ع ��ام  1956ت ��وىل
العم ��ل يف البالد مع �أخوه كمال بطي
وبعد وفاة والدهم ��ا ،وبعد ثورة 14
متوز  1958توىل فائق بطي رئا�س ��ة
حتري ��ر الب�ل�اد ونه ��ج فيه ��ا مبنه ��اج
تقدم ��ي ي�س ��اري حت ��ى �أُغلق ��ت ع ��ام
�..1963إن مكتب ��ة فائ ��ق بط ��ي كانت
مُلتقى الآراء والأفكار حيث تدور فيه
الكثري م ��ن الأحادي ��ث ،وكان ما مييز
جمل� ��س بط ��ي يف مكتبت ��ه �إن احلوار
ميت ��د بن ��ا �إىل م ��ا يجعل كل �ش ��خ�ص
م�س ��تمتع ًا باحلدي ��ث �إلي ��ه مل ��ا ميلك ��ه
م ��ن ذكاء وثقاف ��ة وا�س ��عة « .م�ؤكد ًا «
�إن �أ�ص ��حاب املب ��ادئ ثالث املتع�ص ��ب
واملت�أث ��ر وامللت ��زم وفائ ��ق بط ��ي كان
مُلتزم ًا جتاه مبدئه».

زهري اجلزائري :

فــي وداع عـــميـد الصــحــافة الــعـراقـيـــة
فرهاد عوني
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لأول وهل ��ة مل يك ��ن �س ��ه ًال عل ��ي ا�س ��تيعاب
خ�ب�ر� ،أو بالأح ��رى �أ�س ��و�أ خ�ب�ر يف ي ��وم
( ،)2016/1/25عندم ��ا �س ��معت خرب رحيله
(رحيل الدكتور فائق بطي) من الأخ ال�صديق
(عدن ��ان ح�س�ي�ن) ..رحي ��ل م ��ن؟! ..رحي ��ل
الكاتب واملثقف وال�سيا�س ��ي املخ�ض ��رم عميد
ال�صحافة العراقية د .فائق بطي عن دنيانا يف
الوقت الذي كنت �أنتظره على �أحر من اجلمر
للمجيء �إىل عا�صمة �إقليم كرد�ستان واملكوث
فيه ��ا كما �أخربين قبل م ��دة من الزمن لريتاح
بقي ��ة ما تبقى م ��ن العمر يف ربيع كرد�س ��تان
الذي �أحبه من ال�ص ��ميم ،من ��ذ �أن تعرف على
حقيقة كرد�ستان و�شعبها وخا�صة بعد املناخ
الذي �س ��اد الو�س ��ط ال�سيا�س ��ي والثقايف بعد
ثورة  14متوز عام .1958
تعود معرفتي بالفقيد ملا بعد �شهور من �إبرام

اتفاقي ��ة احل ��ادي ع�ش ��ر م ��ن �آذار  1970بني
قيادة الثورة الكردية واحلكومة العراقية يف
زمن حكم البعث الثاين عندما كان يعمل كاتب ًا
وحم ��رر ًا يف جري ��دة الت�آخي الناطقة با�س ��م
احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين عندما كنت
�أرتاد مبنى هذه اجلريدة يف �ش ��ارع الر�شيد-
منطقة ال�سنك حيث تعرفت على الفقيد بحكم
ت�س ��ليم امل ��واد التي كان ��ت تتعلق بن�ش ��اطات
و�أخب ��ار احت ��اد طلبة كرد�س ��تان ومل ت�س ��تمر
طوي ًال بحك ��م انتقاله �إىل جم ��ال وموقع �آخر
لأ�سباب كما ذكرها يف (الوجدان).
وقبل عقد من الزمن وبعد جميئه �إىل كرد�ستان
وا�ستقراره يف ناحية عنكاوا ب�أربيل التقيته
ثاني ��ة حي ��ث كن ��ت �أزوره ا�س ��بوعي ًا �أو �أكرث
م ��ن ذلك وكان ��ت همومنا م�ش�ت�ركة يف حقلي
ال�ص ��حافة والكتابة ،وكثري ًا م ��ا كنا نتناق�ش
بجدية �أكرث حول الأمور ال�سيا�سية وم�ستوى
ال�ص ��حافة يف الع ��راق عام ��ة بع ��د �س ��قوط
النظام ال�س ��ابق ،وبد�أت بق ��راءة م�ؤلفاته عن
ال�ص ��حافة العراقية ب�شقيها ال�سري والعلني،

ومبختل ��ف عناوينها .ويف �إحدى الأما�س ��ي
تطرقن ��ا �إىل تاريخ ال�ص ��حاقة الكردية وعدد
م ��ن رموزه ��ا اخلالدي ��ن وعندما �س� ��ألني عن
�أر�شفة ال�صحافة الكردية وتواريخ �صدروها
ور�ؤ�س ��اء حتريره ��ا �أبدي ��ت �أ�س ��في عن عدم
وجود مو�س ��وعة متكاملة لل�ص ��حافة الكردية
با�س ��تثناء كتاب متوا�ض ��ع بت�أريخ ال�صحافة
الكردي ��ة للراح ��ل (جب ��ار جب ��اري) ومر�ش ��د
ال�ص ��حافة الكردية لل�صحفي (جمال خزندار)
حينئ ٍذ بادرين بالقول (هل ب�إمكانك م�ساعدتي
بالكت ��ب واملعلومات امل�ؤر�ش ��فة بقدر الإمكان
ع ��ن ال�ص ��حافة الكردي ��ة وتزويدي ب�أ�س ��ماء
ال�ص ��حفيني والكت ��اب يف الوق ��ت احلاظ ��ر
ليت�س ��نى يل االت�ص ��ال به ��م واال�س ��تفادة من
معلوماتهم ومكتباته ��م لأنني قررت منذ هذه
اللحظة �إعداد مو�س ��وعة ال�صحافة الكردية).
وعن ��د �س ��ماعي له ��ذه الب ��ادرة عانقت ��ه �أو ًال
وهن�أته ثاني ًا و�أبديت �أخري ًا كامل ا�ستعدادي
للم�س ��اعدة والدع ��م حي ��ث زودت ��ه يف الأيام
التالي ��ة مبا ه ��و موجود من كتب ودرا�س ��ات
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زم�������ن ف�����ائ�����ق ب��ط��ي

ش���������������ه���������������ادات

يف مكتبت ��ي ال�شخ�ص ��ية التي كان ��ت تتناول
ت�أريخ و�أر�ش ��يف ال�ص ��حافة الكردية وزودته
ب�أ�سماء الكتاب وال�صحفيني املعنيني بتوثيق
ت�أريخ ال�صحافة .وهكذا كان حيث كنا نلتقي
با�س ��تمرار يف بيته ت ��ارة ويف اح ��د املطاعم
تارة اخرى ،حيث كان ي�س�ألني وي�س�أل غريي
با�س ��تمرار عما يحتاجه من معلومات� ،إىل �أن
ُول ��دت مو�س ��وعة متكاملة با�س ��م (مو�س ��وعة
ال�صحافة الكردية) والتي ا�ستحق من خاللها
تكرمي نقابة �صحفيي كرد�ستان بعد �إجنازها،
حيث ك ��رم من قبل نقابتنا عند احتفالنا بيوم
ال�ص ��حافة الكردي ��ة ع ��ام ( )2010وال ��ذي
ي�صادف يوم /22ني�س ��ان من كل �سنة ،حيث
�صدرت �أول �صحيفة كردية با�سم (كرد�ستان)
يف  1898/4/22يف مدين ��ة القاه ��رة ،تل ��ك
املو�س ��وعة الت ��ي خلدت ��ه ب�أح ��رف م ��ن ذهب
يف ِ�س ��فر ال�ص ��حافة الكردية .و�س ��يبقى فائق
بط ��ي يف ذاك ��رة الك ��رد و�س ��تبقى ذك ��راه يف
نفو�س ��نا نحن مع�شر الكتاب وال�صحفيني يف
كرد�ستان.

حمطت ��ي الأوىل مع فائ ��ق بطي كانت
يف جري ��دة بغ ��داد وحينه ��ا كن ��ت
�أعم ��ل يف جري ��دة ال ��زوراء والتقيت
بط ��ي يف جري ��دة بغ ��داد التابعة �إىل
�ش ��قيقه وحينه ��ا ت�ص ��ورت ُه �شخ�ص ��ا
�إنكليزي ��ا لو�س ��امته و�أناقت� � ُه و ُرق ��ي
لفظ ��ه »« .لنلتق ��ي بعده ��ا عامل�ي�ن يف
�ص ��حيفة طري ��ق ال�ش ��عب والت ��ي مل
تك ��ن جري ��دة فقط ب ��ل كانت مدر�س ��ة
�ص ��حفية حقيقية ،لنق ��وم بعدها على
تدري ��ب �أجيال �ص ��حفية جديدة خالل
حمطتن ��ا الثالث ��ة يف طري ��ق ال�ش ��عب
حي ��ث ُكن ��ا ُنقي ��م دورات تدريبية يف
جمال ال�صحافة لو�ضع �أُ�س�س التعليم
الأ�سا�س ��ي ال�ص ��حفي وال ��ذي يُعد من
�أهم �أ�س�سه مدر�سة فائق بطي« .
« لتك ��ون املرحلة الرابع ��ة من رحلتي
م ��ع فائ ��ق بط ��ي ه ��ي املنف ��ى حي ��ث
تو�س ��عت عالقتنا لت�صبح عالقة قرابة
و�ص ��داقة وهن ��ا تو�س ��ع ن�ش ��اط بطي
ال�سيا�سي وال�ص ��حفي من خالل عمله
يف �صحافة املعار�ضة».
« من ال�ص ��عب �أن يحمل �أحد �ض ��غينة
يف قلب ��ه ع ��ن فائ ��ق بط ��ي لأن ��ه حتى
يف انتقادات ��ه كان محُ ب� � ًا وم�ؤدب� � ًا
يف طروحات ��ه ،فه ��و م ��ن ات�ص ��ف
بالت�س ��امح واللباق ��ة العالي ��ة الت ��ي
ُتذكرن ��ا بالأر�س ��تقراطيني القدم ��اء،
وكان يتمت ��ع ب�أخالق خا�ص ��ة ما يعب
ُكره ��ه وكان يتعامل مع الآخرين غاية
باالحرتام والدبلما�سية».

�سافرة جميل حافظ :

مُتحدث ًة عن الراحل « فائق بطي يبقى
يف ذاكرتن ��ا �أب ��د ًا ،ف�أمثاله ال ميوتون
ب ��ل يبق ��ون خالدي ��ن يف �أعماقنا ويف
عقولن ��ا ويف كل ذرة من ذ ّرات احلياة
الت ��ي ملأه ��ا يف كالم ��ه وقلم ��ه لق ��د
تخرجت من كلي ��ة الآداب ولي�س معي
ح�سن ال�سلوك ال�سيا�سي لكي �أتوظف

وفك ��رت �إين �س� ��أبقى يف البي ��ت ث ��م
فكرت ب� ��أن هنال ��ك جرائد م ��ن املمكن
�أن التحق بها رغم �إين ل�ست �صحفية،
فقدم ��ت �إىل �ص ��حيفة الب�ل�اد ،ووافق
يف ذل ��ك الوقت الأ�س ��تاذ �س ��امي بطي
ال ��ذي كان مدي ��ر ًا له ��ا ،وكلفني العمل
بث�ل�اث �ص ��فحات به ��ا ،حل�ي�ن تعريف
ببطي من خالل قدومه �إىل ال�ص ��حيفة
�أي ��ام �إجازاته الدرا�س ��ية من القاهرة،
و�أبدع يف فك ��رة عمل حوارية الأدباء
الت ��ي بد�أن ��ا العم ��ل بها والت ��ي كانت
فكرة مطورة يل ولل�صحافة».

علي الفواز :

« عرفت ��ه مت�أخ ��ر ًا ولكن ��ي وجدت من
ه ��ذه املعرف ��ة الكثري م ��ن الغنى وهذا
م ��ا �أود احلدي ��ث عن ��ه فح�ي�ن نق ��ول
�إن اجل�س ��ور املنخ ��ورة تق ��ع �س ��ريع ًا
واجل�س ��ور ال�ص ��لدة هي التي تواجه
الطوف ��ان فه ��ذا التو�ص ��يف ميك ��ن
ترحيل ��ه يف اللحظ ��ة احلا�ض ��رة»« .
يف اللحظ ��ة الت ��ي غ ��اب عنه ��ا الكثري
م ��ن الرم ��وز وغ ��اب عن ��ه الكث�ي�ر من
التعل ��م ،ج ��اء فائق بطي ج�س ��را قوي ًا
ال توج ��د فيه عق ��دة الهوية بل تختلط
فيه جميع الفئ ��ات احلاملة والوطنية،
ليك ��ون عراقي� � ًا بامتياز ،ف ��كان مُدرك ًا
�إن الوح ��دة العراقي ��ة حتت ��اج �إىل
در� ��س عمي ��ق للتعامل ،بذل ��ك جند �إن
ه ��ذا الف�ض ��اء ال ��ذي �أ�س�س ��ه ميكن �أن

ها�شم ح�سن :

يعرب علي ��ه العابرون ،وهذا
م ��ا ينبغ ��ي لن ��ا �أن نتح ��دث
عن ��ه الي ��وم فامل ��وت ق ��در
واجلميع يرحل ولكن علينا
�أن نتعاط ��ى م ��ع م ��ا يرتك ��ه
الراحلون».
يا�سني طه حافظ :
« حني �س ��معت بخرب رحيل فائق بطي
ترك ��ت جملت�ي�ن الأوىل «حج ��ر �آخ ��ر
ي�س ��قط من اجل ��دار العظي ��م الواقف
بوجه ال�شر « والثانية « �أ�سف ًا �أ�ستاذنا
علمتنا ال�ص ��حافة وال�ش ��رف « .وقلت
«علمتنا ال�ص ��حافة وال�شرف» ذلك لأن
يف جري ��دة البالد يوجد ركن �ص ��غري
وهو ركن الأدب ويف حماولة لتو�سيع
ه ��ذا الرك ��ن كان ج ��واب بط ��ي ه ��ذه
جري ��دة ا�س ��مها البالد والب�ل�اد تعني
الع ��راق وحاج ��ات الع ��راق كث�ي�رة« .
و�أ�ض ��اف حافظ قائ ًال « �سيدي الراحل
م ��ا ت ��زال حاج ��ات الع ��راق كث�ي�رة،
�سيدي الراحل مايزال العراق بحاجة
�إىل �شرف الآخرين».

عقيل مهدي :

عا� ��ش الراح ��ل عمق وطن ��ه ،وارحتل
�إىل دول عربي ��ة و�أخ ��رى غربي ��ة،
مدفوع� � ًا بح� � ٍ�س تقدم ��ي ي�س ��اري،
ب�شخ�صيته الإيجابية املثقفة».
ترك بطي لنا الكثري من املو�سوعات

ال� � �ت � ��ي
ت� �ف� �خ ��ر
ب � � � �ه� � � ��ا
ال���ص�ح��اف��ة
ال � � �ع� � ��رب � � �ي� � ��ة
وال�ع��راق�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة،
ذل ��ك �إن ��ه �إن��ح��در م��ن �أ���س��رة عريقة
امتهنت ال�صحافة« .

كاظم املقدادي :

�أخ ��ر لق ��اء جمعن ��ي بفائ ��ق بطي يف
�أح ��د امل�ؤمترات يف اربيل  ،2008يف
وقتها حتدثنا عن ال�ص ��حافة و�س� ��ألته
ملاذا مل يحاول �إعادة �ص ��حيفة البالد؟
ليُجيبن ��ي مُتفك ��ر ًا « ،ب�ل�ادي لن تعود
فقط با�سمي ،ف�أنا بحاجة �إىل كادر من
ال�ص ��حفيني املهنيني الذي ��ن ميتلكون
حري ��ة التعب�ي�ر� ،إ�ض ��افة �إىل البيئ ��ة
ال�ص ��حفية الت ��ي م ��ن �ش� ��أنها تق ��دمي
ال�ش ��يء الكث�ي�ر لل�ص ��حافة العراقية «
وهنا �إكت�ش ��فت �إن بطي مل ي ُكن مُهيئ ًا
لإعادة التجربة ال�صحفية».

خ�س ��ارة رحي ��ل فائ ��ق
بط ��ي كب�ي�رة ذل ��ك �إن ��ه
مم ��ن �أر�س ��وا مب ��ادئ
ال�ص ��حافة و�أقام ��وا
�أُ�س�س ��ها ،عل ��ى عك�س
م ��ا ن ��راه الي ��وم م ��ن
الدخ�ل�اء
�س ��يطرة
عل ��ى امل�ش ��هد ال�ص ��حفي الذي ��ن
ت�س ��ببوا برتاجع ��ه ».« .معرفتي
بعائل ��ة بطي من خ�ل�ال متابعتي
ملو�ض ��وعات ال�ص ��حافة العراقي ��ة
حي ��ث �أجري ��ت درا�س ��ة م�س ��حية ع ��ن
القي ��م الإخباري ��ة لل�ص ��حافة العراقية
م ��ن ال ��زوراء لغاي ��ة النظ ��ام ال�س ��ابق
واكت�ش ��فت �إن جري ��دة الب�ل�اد ه ��ي من
ال�ص ��حف التي تطبق القي ��م الإخبارية
ب�صورتها ومبادئها احلقيقية ،وهي من
ال�ص ��حف التابعة لعائلة بطي ،والذين
كان م ��ن بينهم فائق بطي الذي يُعد من
�أكرب و�أهم الأ�سماء ال�صحفية يف ت�أريخ
ال�صحافة العراقية.« .التقيت بالراحل
�أكرث من مرة وحاولنا تقدمي م�ش ��اريع
عمل �ص ��حفي م�ش�ت�رك لكن ان�شغاالتنا
منعتن ��ا م ��ن العم ��ل مع� � ًا �إال بال�ش ��يء
القلي ��ل و�أخره ��ا كت ��ب يل مقدم ��ة ع ��ن
كتاب يل يتحدث حول ت�أريخ ال�صحافة
العراقية وكانت تقييماته مو�ض ��وعية
ومهنية وذات قيمة حقيقية».

حمدان ال�سامل :

�إن «�إنت ��اج امل� ��ؤرخ وال�ص ��حفي البارز
فائق بط ��ي ،ب ��د�أ منذ ثالثين ��ات القرن
املا�ض ��ي ،وكان من ال�صحفيني الأوائل
الذين عمل ��وا يف �ص ��حيفة البالد التي
ورثها عن وال ��ده روفائيل بطي ،الذي
كان هو الآخر �صحفي ًا رائد ًا و�سيا�سي ًا
تبو�أ العديد من املنا�صب».
�أن «الراح ��ل الكب�ي�ر �أرخ �أك�ث�ر من مئة
عام من ال�ص ��حافة العراقي ��ة ،بدء ًا من
ال ��زوراء الت ��ي �ص ��درت ع ��ام ،1859
وحت ��ى  ،1975م ��ن خ�ل�ال املو�س ��وعة
ال�ص ��حفية التي �أ�ص ��درها و�أ�ص ��بحت
مرجع� � ًا مهم� � ًا» .م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن «فائ ��ق
بطي تعر�ض لل�ض ��غط ب�س ��بب مواقفه
ال�سيا�س ��ية م ��ا ا�ض ��طره اىل الهج ��رة
ليوا�ص ��ل م�سريته املهنية من بريطانيا
و�أم�ي�ركا ب�إع ��داد �ص ��حف وبرام ��ج
�إعالمية كبرية».

جمال العتابي :

« �أب ��ا راف ��د كان معلم ��ي وه ��ذا ح ��ق ما
�أقول ��ه حي ��ث �ش ��كل ده�ش ��تي الأوىل
بال�ص ��حافة ،وعمل ��ت معه يف �ص ��حافة
احل ��زب ال�ش ��يوعي العراقي ب ��دء ًا من
الفك ��ر اجلدي ��د وطري ��ق ال�ش ��عب فكان
دافع� � ًا لن ��ا نح ��ن ال�ش ��باب �آن ذاك �إىل
اقتحام عامل املهنة وقد منحنا بطي من
مهنيت ��ه العالية وجتربت ��ه الرثة و�أدبه
وحر�صه و�ص ��دقة و�إخال�ص ��ه املمتزج
بحرارة العمل الكثري« .

العدد ()3836

السنة الرابعة عشرة
 -الخميس ()26
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ذكر فقيد العلم (كوركيس عواد)
 1908ـ  1992يف بحثه (أدب املذكرات
يف العراق) ان هناك  127من ابناء
العراق أو غريهم ممن امىض شطرا
من حياته يف هذا الوطن نرشوا
مذكراتهم يف العرص الحديث وذلك
لغاية سنة  1986ـ موعد نرش البحث
ـ وان اقدم هؤالء (ميخائيل يوسف
تييس) املتوىف سنة 1382هـ ـ 1962م
والذي الف كتابا طريفا عنوانه
(نقدات كناس الشوارع) وهي
ذكريات وانتقادات فكاهية يف شؤون
عراقية صدرت يف خمسة اجزاء ما
بني  22ـ 1926م (الذخائر الرشقية
ـ دار الغرب االسالمي ـ بريوت ج2
ص.)282
وواصل العراقيون نرش مذكراتهم
بعد سنة  1986ومن اهم ما صدر
حديثا:
ذاكرة عراقية لرفائيل بطي ظهر
يف مجلدين يقعان يف اكرث من 900
صفحة (دار املدى ـ دمشق) .رفائيل
بطرس عيىس بطي  1901ـ 1956م
اديب ،سيايس ،من رواد الصحافة
العراقية.
جليل العطية

ذاكرة فائق بطي المعذبة..
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ول ��د يف املو�ص ��ل ومار� ��س التعلي ��م وال�ص ��حافة
واملحام ��اة وتردد عل ��ى جمل�س (ان�س ��تا�س ماري
الكرمل ��ي)  .1947ا�ص ��در عدة �ص ��حف وجمالت
اهمها جريدة (البالد) �س ��نة  1929ا�ستمرت على
ال�ص ��دور �س ��بعة وع�ش ��رين عاما .وكانت مدر�سة
جديدة يف ال�ص ��حافة العراقية .اعتقل عدة مرات
وتعر�ضت �صحفه للتعطل مرات عديدات .انتخب
ع�ض ��وا يف الربملان العراقي غري مرة .ويف �س ��نة
 1953عينّ وزيرا للدعاية واالعالم.
ل ��ه م�ؤلفات مطبوع ��ة بينها :االدب الع�ص ��ري يف
الع ��راق  1923امني الريحاين  1923ال�ص ��حافة
يف العراق (القاهرة) .1955
ذاكرة عراقية من اعداد وحتقيق (د .فائق رفائيل
بطي) ـ جنل امل�ؤلف.
د .فائق :كاتب وم�ؤرخ من �آثاره الكثرية:
ال�ص ��حافة العراقي ��ة ـ ميالده ��ا وتطورها  1961ـ
�ص ��حافة العراق ـ تاريخها وكفاح اجيالها .1968
�ص ��حافة االح ��زاب وتاري ��خ احلرك ��ة الوطني ��ة
 ،1969املو�س ��وعة ال�ص ��حافية العراقي ��ة ،1976
ال�ص ��حافة الي�س ��ارية يف العراق (لن ��دن ـ )1985
الوجدان (لندن  .)1993وكان من اعماله املبكرة
(اب ��ي) (بغ ��داد ـ  )1956ال ��ذي تناول فيه �س�ي�رة
وال ��ده الراحل .ت ��رك (رفائيل بط ��ي) ذخرية من
االوراق واملخطوط ��ات الثمين ��ة .اما مكتبته فلقد

قدمتها اال�س ��رة اىل مكتبة اجلامعة امل�ستن�ص ��رية
يف بغ ��داد .وكان م ��ن اه ��م م ��ا ترك ��ه عمي ��د (�آل
بط ��ي) (م ��ا يتعل ��ق مب�س�ي�رته يف ميادي ��ن االدب
وال�صحافة ،فقد احتفظ بدفاتر واجندات بع�ضها
م�ؤرخ .والكثري منها يخلو من التواريخ ،ولكنها
مبجموعه ��ا حت ��وي ما ال يح�ص ��ى من ال�ش ��ذرات

اجلميل ��ة ،والذكري ��ات الأجم ��ل ،والعدي ��د م ��ن
التعليق ��ات العاب ��رة واالق ��وال امل�أث ��ورة ،فكانت
بحق م�ش ��وارا مهما يف �س ��فر طويل ،م ��ن تاريخ
االدب وال�ص ��حافة ،ويف العم ��ل ال�سيا�س ��ي،
املتحزب منه وامل�ستقل يف العراق).
هكذا يت�ضح ان (رفائيل بطي) مل يرتك (مذكرات)
جاهزة للن�شر ،بل م�سودات وا�صول ت�شتمل على
(مالحظات و�آراء �ص ��ريحة وجريئ ��ة يف احداث
عاي�ش ��ها و�ش ��خو�ص عا�ص ��رهم عراقي ��ا وعربيا،
ثقافي ��ا و�سيا�س ��يا ،اذ ق� �دّر له ان يك ��ون وهو يف
�سن مبكرة اي�ض ��ا �شاهدا على الكثري من اال�سرار
وال�ص ��راعات ال�شخ�ص ��ية واملبدئية بني ا�صحاب
القرار وامل�ص�ي�ر)( .بطي) كتب مذكراته يف ثالث
مراحل:
ـ االوىل عندما كان طالبا جامعيا  25ـ .1929
ـ الثاني ��ة عندم ��ا كان معتق�ل�ا بتهم ��ة النازي ��ة يف
العمارة .1941
ـ الثالث ��ة كتبه ��ا يف القاه ��رة يف مطل ��ع �س ��نوات
اخلم�س�ي�ن وه ��و ي�ش ��غل من�ص ��ب امل�ست�ش ��ار
ال�ص ��حايف يف ال�س ��فارة العراقي ��ة يف العا�ص ��مة
امل�صرية.
ت ��رك (رفائي ��ل بط ��ي) العدي ��د م ��ن املخطوط ��ات
اجلاهزة و�شبه اجلاهزة للن�شر ،ومل يتح له القدر
امتام مذكراته وراحت ا�ص ��ولها تنتقل من يد اىل

�أخ ��رى حتى ا�س ��تقرت يف يد جنل ��ه (فائق) الذي
يحدثنا بلغة (�ص ��احب االيام) عن ح ��ب والده له
قائال:
وكث�ي�را ما كان ي�ص ��حب ا�ص ��غر اوالده �س ��نا اىل
ادارة اجلريدة (البالد) بعد ان تو�س ��م فيه الرغبة
يف امته ��ان ال�ص ��حافة ونزوع ��ه اىل ال�سيا�س ��ة،
ليكون ل�صيقا بالعمل ،يقر�أ عليه ما يكتبه للجريدة
م ��ن املقاالت ،حيث يق ��ف على كلمات ��ه يريد له ان
ي�س ��توعبها ،وميلي عليه كذلك بع�ض تلك املقاالت
وي�ش ��جعه على قراءتها ب�صورة �صحيحة امالئيا
ولغويا.
وبع ��د ان يورد طرفا من �س�ي�رة وال ��ده وذكرياته
عنه حتى رحيله يف العا�ش ��ر من (ابريل) ني�س ��ان
 1956يق ��ول :وقد اعتمدت �شخ�ص ��يا يف حتقيق
واخ ��راج املذكرات ،عل ��ى الذكري ��ات واليوميات
الت ��ي حفظتها ذاكرت ��ه يف الدفاتر والأوراق ،وما
دون ��ه هو �شخ�ص ��يا م ��ن مالحظ ��ات و�آراء ،دون
امل�سا�س املبا�شر با�سلوبها واللغة التي كتبت بها.
وق�سمتها ال ح�سب الت�سل�سل التاريخي لالحداث.
بل مبقت�ضى ال�ضرورة يف �إبراز دوره ال�صحايف
والأدب ��ي وال�سيا�س ��ي عرب املحط ��ات التي توقف
فيها ،و�أجاد ونبغ� ،أو �أخفق واختفى.
ف�صول الكتاب تتكون ذاكرة رفائيل بطي من �ستة
ع�شر ف�صال على الوجه الآتي:
الف�ص ��ل الأول :الن�ش� ��أة :يحكي امل�ؤلف بع�ضا من
ذكريات ��ه عن الطفول ��ة املعذبة الناجت ��ة عن الفقر
املدق ��ع والبيئة والعادات وي ��دون مبرارة مرحلة
ال�ش ��باب و�ص ��راعه مع احلياة وهو مل يزل يافعا
طري ��ا يبحث عن الرزق لإعال ��ة عائلة كبرية العدد
ب�ي�ن املو�ص ��ل وبغ ��داد وكيف ه ��وى ال�ص ��حافة.
الف�ص ��ل الثاين :يت�س ��اءل :من �أنا؟ ويبد�أ بتدوين
يوميات ��ه متنق ًال ب�ي�ن العمل ال�ص ��حايف والنبوغ
الأدبي ودرا�س ��ة احلقوق والبحث عن اال�ستقرار
املفقود.
الف�ص ��ل الثالث :يتناول م�سريته ال�صحافية بدءا
م ��ن عمله يف جري ��دة (العراق)  1920ومرا�س�ل�ا
�صحافيا و�صوال اىل العمل احلزبي.
الف�ص ��ل الراب ��ع :ي ��روي حكاي ��ة م�ش ��روع عمره
ا�ص ��دار جريدة (البالد) وما تبع ذلك من م�شكالت
جرته مع احلكام ورجال ال�س ��لطة واالحزاب مما
ادى اىل تعطيل جريدته مرات وتعر�ض ��ه لل�سجن
والنفي.
الف�صل اخلام�س :التنقل بني ال�سجون واملعتقالت
ـ اربيل وكركوك وكوي�س ��نجق ،العم ��ارة .احيان ًا
م ��ع فهم ��ي املدر� ��س  1873ـ 1944م و�أحيان� � ًا
مبفرده .يف الف�صل ر�سائل ومالحظات مهمة عن
�شخ�صية امل�ؤلف.
الف�ص ��ل ال�س ��اد�س :يكر� ��س النقالب بكر �ص ��دقي
الع�س ��كري  .1936يتن ��اول الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي
و�أ�س ��باب االنقالب ودوره الذي كل ��ف به من قبل

رج ��ال االنقالب للدعاية ،ويختم الف�ص ��ل بجواب
ملاذا انهار االنقالب الأول؟
الف�صل ال�سابع :يوا�صل (بطي) احلديث عن دور
الع�سكر يف ال�سيا�سة بعد اخفاق انقالب (�صدقي)
ومي�ل�اد التكت ��ل الع�س ��كري الرباع ��ي امل�ؤلف من
(�ص�ل�اح الدين ال�ص ��باغ) ورفاقه الذي لعب دورا
يف االحداث الالحقة .1941
الف�ص ��ل الثام ��ن :خ�ص ���ص حلرك ��ة ماي ��و (�آيار)
 ،1941الت ��ي ارتبط ��ت با�س ��م (ر�ش ��يد ع ��ايل
الكيالين) ت�ش ��تمل على تفا�ص ��يل و�آراء .و�أهمية
ه ��ذا الف�ص ��ل تكم ��ن يف ال�ص ��فحات الت ��ي كتبه ��ا
وهو ره�ي�ن االعتقال يف العم ��ارة ،حيث تناولت
االح ��داث اخلا�ص ��ة واال�س ��رار والرثث ��رات التي
خ�صت قادة احلركة و�صلة الأملان بها.
الف�ص ��ل التا�س ��ع :تناول امل�ؤلف احلركة القومية
يف الع ��راق جم�س ��دة يف الن ��وادي واملنتدي ��ات
وال ��دور ال ��ذي لعب ��ه رج ��ال الفكر م ��ن العراقيني
والع ��رب يف بث ال�ش ��عور القوم ��ي .وهو يخ�ص
�س ��اطع احل�ص ��ري  1880ـ 1986م بتقدي ��ر بال ��غ
وبحث ت�أ�س ��ي�س املدار�س الأهلي ��ة والدينية التي
عنيت بتدري�س املبادئ واملعارف العامة للنه�ض ��ة
الرتبوي ��ة املتمثل ��ة يف القي ��م الديني ��ة والقومية
والعناية بالفتيان وال�ش ��بيبة من خالل تنظيمات
كتائب الفتوة والك�شافة.
الف�ص ��ل العا�ش ��ر :ا�ش ��تمل على �أحداث عا�ص ��رها
�أو �س ��معها تخ� ��ص ق ��ادة و�شخ�ص ��يات مرموق ��ة
كاملل ��ك غازي بن في�ص ��ل ،جميل املدفعي� ،س ��اطع
احل�ص ��ري ،علي جودة االيوبي ،نوري ال�س ��عيد،
بكر �صدقي ،يا�سني الها�شمي ،عزيز علي امل�صري،
االمري زيد بن احل�سني.
الف�ص ��ل احل ��ادي ع�ش ��ر :تن ��اول دوره كنائب يف

جمل� ��س النواب ل�س ��ت دورات ما ب�ي�ن  1935اىل
 1953ممثال عن امل�سيحيني يف لوائي حمافظتي
املو�صل (نينوى) والب�صرة.
الف�ص ��ل الث ��اين ع�ش ��ر :ير�س ��م �ص ��ور ًا قلمي ��ة
ل�شخ�ص ��يات عا�ص ��رها ال تخل ��و م ��ن الق�س ��وة
وال�ص ��راحة .من ه� ��ؤالء الذين تناولهم :يا�س�ي�ن
الها�ش ��مي ،ر�س ��تم حيدر ،مو�سى ال�ش ��ابندر ،عبد
الإله حاف ��ظ ،ابراهيم كمال ،يون�س ال�س ��بعاوي،
فهم ��ي �س ��عيد ،كام ��ل اجلادرج ��ي ،عب ��د الغف ��ور
البدري ،ناجي �شوكة ،ن�ص ��رة الفار�سي ،ور�شيد
عايل الكيالين.

الف�ص ��ل الثالث ع�ش ��ر :يتناول مكتبت ��ه فيذكر انه
باعها �س ��بع مرات لي�س ��د رمق ا�س ��رته ،ثم يجيب
عن اال�سئلة التالية:
ـ ملاذا كره الوظيفة ،ثم قبل ان يكون وزيرا؟
ـ ما هي تقاليد ال�سيا�سة االجنليزية؟
ـ كيف انت�شرت الثقافة الع�سكرية يف العراق؟
ـ ما دور البعثات العلمية العراقية اىل اخلارج؟
الف�ص ��ل الراب ��ع ع�ش ��ر :يتذك ��ر جملت ��ه االدبي ��ة
(احلري ��ة) وم�ؤلف ��ه الأول (االدب الع�ص ��ري يف
العراق العربي)  1923ويتن ��اول االدب العراقي
والعربي ويبدي اراء يف بع�ض ��ها اجلر�أة تتناول
الزه ��اوي ،حليم دمو� ��س ـ الكرملي ،عب ��د العزيز
الثعالبي ،حممد ر�ضا ال�شبيبي� ،أني�س ال�صويل،
الر�ص ��ايف ،حبيب العبيدي ،علي ال�ش ��رقي� ،أمني
الريحاين.
الف�ص ��ل اخلام�س ع�ش ��ر :نقول ومقتب�س ��ات تدلل
على ق ��راءات عميق ��ة يف ادب ��ي ال�ش ��رق والغرب
وذوق رفي ��ع يف اختي ��ار املقطوع ��ات ال�ش ��عرية
املنا�سبة.
الف�صل ال�س ��اد�س ع�شر :مكر�س لوقائع حماكمات
اقطاب حركة  1941ب�ش ��هادات واتهامات ودفوع
�ش ��ارك فيها :توفي ��ق ال�س ��ويدي ،طه الها�ش ��مي،
�ص ��ادق الب�ص ��ام ،جمي ��ل املدفعي ،ال�س ��يد حممد
ال�ص ��در ،علي جودة االيوبي� ،صالح جرب� ،صالح
با�ش اعيان ،نور الدين حممود ،و�إفادات :يون�س
ال�س ��بعاوي ،فهمي �س ��عيد ،حممود �س ��لمان ،علي
حممود ال�ش ��يخ� ،ص ��ديق �شن�ش ��ل .وختم الكتاب
ب�صور ووثائق.
�س� ��ألت نف�س ��ي بع ��د ان فرغ ��ت م ��ن مطالع ��ة هذا
الكتاب ال�ضخم:
ـ اىل �أي م ��دى جن ��ح (د .فائ ��ق بط ��ي) يف تقدمي
ذاكرة والده؟
ال �ش ��ك ان كتاب ��ا ا�س ��تغرق (اع ��داده وحتقيق ��ه)
ثالث �س ��نوات ي�س ��تحق من ��ا كل ثن ��اء ،لكن يبدو
يل ان ـ فائقا ـ اكتفى بدوره (كمعدّ) ون�س ��ي دوره
(كمحق ��ق)! فقارئ الكتاب يالحظ ان نا�ش ��ره بذل
جهدا طيبا يف ربط الف�صول وحترير عدة �سطور
كلم ��ا فوجئ بفراغات ونق�ص �ش ��ديد وهي تدخل
يف م�س�ؤوليته كمع ّد للذاكرة.
�أم ��ا (التحقيق) ف�ل�ا وجود له ،حي ��ث خال الكتاب
م ��ن الهوام� ��ش الت ��ي كان بامكانها �س ��د النق�ص ـ
غري املتعم ��د ـ املوجود فيه ،كما ان مقارنة الكتاب
بالكت ��ب واملذكرات الأخ ��رى كان ميكنها ان تغني
القارئ وتقدم له ا�ض ��اءات كثرية وفوائد غزيرة،
الت ��ي احت ��اج اليه ��ا الكت ��اب :فهار� ��س لالع�ل�ام
الكثرية الواردة فيه ،تكون مفيدة للباحث ونافعة
للقارئ.
�ص ��فوة القول� :إن (ذاكرة عراقية) ي�ش ��كل �إ�ضافة
نافع ��ة ج ��د ًا للمكتب ��ة العراقي ��ة كتبه �أدي ��ب المع
اختار طريقه يف دروب ال�سيا�سة املت�شابكة.
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م����ع ال���دك���ت���ور ف���ائ���ق ب��ط��ي
توفيق التميمي

اك�ث�ر م ��ن م�س ��توى تاريخ ��ي ميك ��ن في ��ه ق ��راءة
�س�ي�رة م� ��ؤرخ وعميد ال�ص ��حافة العراقي ��ة و�أحد
اب ��رز رواده ��ا ،الدكت ��ور فائ ��ق بط ��ي مبنا�س ��بة
رحيل ��ه ،رحلة حياة يرتافق بها ن�ش ��اطه الد�ؤوب
يف ال�ص ��حافة معلم ��ا وم�ؤرخ ��ا ،مع ن�ش ��اط مواز
له منا�ض�ل�ا يف �ص ��فوف الي�س ��ار العراقي برحلة
زمني ��ة طويل ��ة غط ��ت اكرث من �س ��بعة عق ��ود مع
مراحل ع�ص ��يبة من االعتقال والت�شرد واملالحقة
وااليقاف الوظيفي الق�سري.
اك�ث�ر من م�س ��توى ميكن التعبري عن ��ه يف حياة
�ص ��حفي و�سيا�س ��ي ونا�ش ��ط م ��دين مثلت ��ه حياة
فائ ��ق بطي اىل ح ��دود نهايته ��ا االخرية،الذي مل
يبخ ��ل على الذاك ��رة العراقية والتاريخية ب�س ��رد
وقائ ��ع واح ��داث ذاكرت ��ه وذكريات ��ه يف اكرث من
كت ��اب ،ابت ��داء بكتاب ��ه (ابي)وانته ��اء بكتاب ��ه
الوجدان(بجز�أيه) مرورا ب�سل�سلة كتبه الر�صينة
واملتفردة يف روايات تاريخ ال�ص ��حافة العراقية
واملو�س ��وعات التي اجنزها وه ��ي تعك�س تاريخ
التح ��والت واالنقالب ��ات الت ��ي �ش ��هدتها الب�ل�اد،
ال�س ��يما خ�ل�ال اب ��رز مفا�ص ��لها يف جم ��ال حرية
ال ��ر�أي والتعبري التي متثله ال�ص ��حافة العراقية،
واهم روادها التي كانت �س ��احة �س ��اخنة تنعك�س
على �ص ��فحاتها م�س ��تويات ال�ص ��راع ال�سيا�س ��ي
واالجتماع ��ي والثقايف وحتوالتهما ،ففائق بطي
من ��ا وترع ��رع يف مبن ��ى جري ��دة ابيه(الب�ل�اد)،
عا�ش ��قا الحب ��ار مطبعته ��ا ومرتقب ��ا لب ��زوغ
�سطورها التي �ستولد فجر اليوم الالحق ،واالب
بدوره �أدرك ع�ش ��ق ولده لهذا العامل الذي يتما�س
ويتع�ش ��ق م ��ع احلي ��اة ب ��كل مفا�ص ��لها ويق�ت�رب
ويت�ص ��ادم مع الكثري من دوائرها احلاكمة ،ويف
مقدمته ��ا الدائ ��رة الرقابي ��ة واجهزته ��ا وقوانني
مطبوعاته ��ا الت ��ي �س ��ترتجم طبيع ��ة وهوي ��ة
ال�س ��لطات التي حكمت العراق وعا�ص ��رها الفتى
بط ��ي ،ودف ��ع �أثمان ��ا باهظ ��ة يف خ�ض ��م معمعان
ال�ص ��حافة وجوالته ��ا .تكمن اهمية قراءة �س�ي�رة
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فائق بطي اي�ض ��ا بانها متث ��ل مقطع ًا عراقي ًا من
حياة م�س ��يحي انخرط مبكرا يف �صفوف الي�سار
م�ؤمنا بنهجه الوطني ومثله االن�سانية ،ا�ستطاع
ان ي�ش ��ق طريقه ويحقق احالمه و�س ��ط حا�ض ��نة
بغدادي ��ة اجتماعي ��ة مل متي ��ز ب�ي�ن ابنائه ��ا عل ��ى
ا�س ��ا�س اديانهم ومذاهبهم املوروث ��ة من العائلة،
فكان ��ت �أجمل �أيامه ��ا تلك الأخ ��وة املواطنية بني
اهل احلارة الواحدة والبلد الواحد.
كان الولد فائق بطي الوريث االول يف ح�س ��ابات
ابيه الوزير ورائد ال�صحافة رافائيل بطي ،برغم
خالف ��ه الفك ��ري وافرتاقه عن نه ��ج االب واميانه
القوم ��ي العروبي،رمب ��ا كان االب يح ��ذو يف ذلك
االمي ��ان القوم ��ي ح ��ذو �آب ��اء القومي�ي�ن الع ��رب
م ��ن امل�س ��يحيني كبطر� ��س الب�س ��تاين ونا�ص ��يف
اليازجي و�سواهم،ال�ص ��راع بينه وبني ابيه على
م�س ��توى النهج واالميان هو ال�صراع نف�سه الذي
يتكرر بني الأجيال على ايقاع �سيا�س ��ي م�ضطرب
حتركه رميوتات اال�س ��تبداد والق�س ��وة اكرث مما
حتركه ا�ص ��ابع احلري ��ة والدميقراطي ��ة الناعمة
والر�شيقة يف تاريخنا الوطني.
لي� ��س العم ��ر الطوي ��ل لفائ ��ق بط ��ي ومعاي�ش ��ته
ملختل ��ف مراح ��ل احلي ��اة ال�سيا�س ��ية والثقافي ��ة
العراقي ��ة مابني �ص ��وبي الوط ��ن واملنفى وحدها
م ��ا تغري الباحث�ي�ن وموثقي ال�س�ي�ر باالقرتاب
م ��ن ذاك ��رة �س ��تثبت االي ��ام قدرته ��ا عل ��ى الغور
بعيدا يف احداث م�ضت ووقائع غارت يف اعماق
الن�س ��يان،كما �س ��تربهن ه ��ذه الذاكرة عل ��ى انها
ناجح ��ة بامتياز يف حماولة ا�س ��تفزازها الخراج
م ��ا تبق ��ى م ��ن حمتوياته ��ا برغ ��م ال�س ��رد الهائل
ملحتوياتها الذي ظهر يف كتب ومطبوعات تغطي
مقاط ��ع طويل ��ة م ��ن حياة فائ ��ق بطي ال�ص ��حفي
واالن�س ��ان والنا�ش ��ط ال�سيا�س ��ي املعار� ��ض على
الدوام .فائق بطي برغم ما خطه الزمان العراقي
املرتب ��ط باالنقالبات الدموي ��ة ورحالت التهجري
الق�س ��ري الت ��ي ق�ض ��مت ثالث ��ة ارب ��اع حياته يف

املن ��ايف،اال ان ��ه بق ��ي يحتف ��ظ بهدوئ ��ه وير�س ��م
ابت�س ��امة عري�ض ��ة على خدوده املتغ�ضنة كعالمة
ن�ص ��ر وا�ستخفاف مب�س�ي�رة الآالم العراقية التي
مل جت ��د حتى ه ��ذه اللحظة �ص ��ليبا يفتدي خطايا
جناتها الذين ت�س ��ببوا بها وفتحوا مقابر ل�شهداء
الوط ��ن وطرق ��ا مهلك ��ة لرحي ��ل ابن ��اء الع ��راق
وت�ش ��ردهم يف ا�ص ��قاع العامل حتى لفظ انفا�س ��ه
االخرية يف اربيل ال�شهر املا�ضي.
املعروف ع ��ن فائق بطي انه اليجامل وال يحابي
اقرب املقربني اليه،حينما يت�ص ��ل االمر مبحاكمة
ال�شخ�صيات واالحداث يف ذمة التاريخ ما يعطي
ل�س�ي�رة بطي قيم ��ة واهمية ال�س ��يما وهو يتمتع
بنزعته النقدية ال�شجاعة لأقرب املقربني اليه من
اال�ص ��دقاء واالحزاب حتى �أحزاب الي�س ��ار التي
ان�ض ��وى حت ��ت تنظيماتها مبك ��را م�ؤمنا بنهجها
وثقافته ��ا واحالمه ��ا الرومان�س ��ية يف التح ��رر
واملدني ��ة وجمتم ��ع خال من الع�س ��كرة وم�آ�س ��ي
احل ��روب .رمبا �س ��يجد ق ��ارئ هذه ال�س�ي�رة ثمة
متون مل تظه ��ر يف مذكراته (الوجدانية) وكانها
ا�س ��تدراكات عل ��ى ايق ��اع تل ��ك الذاك ��رة املدون ��ة
مب�ؤلفات ��ه التي تظه ��ر بني احل�ي�ن واالخر،ففائق
بطي ميتهن الكتابة باح�ت�راف يف جتربة كتابية
ميتزج بها ا�س ��لوب ال�ص ��حفي البارع القادر على
ا�س ��تقطاب �شرائح كبرية من القراء الطامعني يف
ال�س ��فر م ��ع عذوبة ا�س ��لوبه ور�ش ��اقة كلماته من
دون ان يتخل ��ى اب ��دا عن �س ��رد م ��رارات جتاربه
يف احلب وال�سيا�س ��ة وقبلها ال�صحافة التي هي
جوهر �سريته وعنوانها العري�ض االول.

ملتقطات من لقاءاتي مع الراحل

ـ� �ـ ولد بط ��ي االب رافائي ��ل يف كنف عائلة �ش ��به
معدم ��ة م ��ن الناحية االقت�ص ��ادية ،ووجد نف�س ��ه
م�س� ��ؤوال عن تلك العائلة بع ��د وفاة والده،فانتقل
م ��ن املو�ص ��ل اىل بغ ��داد ومل يبل ��غ م ��ن العم ��ر
الع�ش ��رين،اال انه افاد كثريا من درا�سته مع االباء

الدومني ��كان ،وتعل ��م منه ��م اللغت�ي�ن ال�س ��ريانية
والفرن�س ��ية والقليل من االنكليزية ،مما �ساعدته
على ولوج عامل ال�ص ��حافة بثق ��ة يف النف�س ،اىل
جان ��ب اجادته للغة ال�ض ��اد عن طري ��ق تعمقه يف
الق ��راءة والبح ��ث اجل ��اد يف بطون الكت ��ب التي
�أهلته اىل التمكن من ايجاد ا�س ��لوبه اخلا�ص يف
الكتاب ��ة ال ��ذي عرف ب ��ه يف م�س�ي�رته املثمرة يف
عاملي ال�صحافة واالدب.
وا�س ��توعب الوالد اثن ��اء دخوله كليت ��ي املعلمني
واحلق ��وق ،املب ��ادئ القومي ��ة العربي ��ة يف اعلى
�ص ��ورها �آن ��ذاك ،وراح يجاهر بها يف ال�ص ��حافة
واملجال� ��س االدبي ��ة ال�ش ��هرية ،خ�صو�ص ��ا بع ��د
ت�س ��نمه م�س� ��ؤولية حتري ��ر جري ��دة الع ��راق
لل�س ��نوات الت�س ��ع االوىل  ،1929 – 1921ومن
ث ��م اوق ��ف جريدت ��ه (البالد) بع ��د ت�أ�سي�س ��ها عام
 1929ال�سناد الق�ض ��ايا القومية والوطنية ودعم
حكومات يا�س�ي�ن الها�ش ��مي وال�س ��عدون .وهكذا
انتق ��ل م ��ن االدب والت�أليف اىل ال�سيا�س ��ة ،وهو
يخو�ض املع ��ارك �ض ��د االنكليز و�سيا�س ��ة نوري
ال�سعيد املوالية لهم.
لقد ادت تلك املعارك ال�ساخنة اىل تعطيل جريدته
عدة م ��رات ،ودخول ��ه ال�س ��جن والتوقيف مرات
متعاقبة ،بل ونفيه وابعاده اىل �شمال العراق .مل
يكن هذا الطريق �س ��هال ومعبدا ،وقد انتقل اي�ضا
اىل الربمل ��ان منتخب ��ا يف دورات كث�ي�رة .وم ��ن
الطبيعي ،كان لهذا االنتقال ،ح�سناته وايجابياته
ل�ص ��احله ،وهو يت�سلق �س ��لم الوظيفة واملجال�س
النيابة،وان ي�ستوزر الحقا.
اكت�ش ��ف الوال ��د قب ��ل غ�ي�ره اهمي ��ة ال�ص ��حافة
ك�س ��لطة ،ح�ي�ن اوىل لها اهتمام ��ه اخلا�ص ،وهو
على ح ��ق ،معتق ��دا بان م ��ن ميلك �ص ��حيفة ميلك
يف ذات الوق ��ت �س�ل�احا ل ��ه من الق ��وة يف الكالم
والتعبري،كق ��وة من ميلك �س�ل�احا يف احلرب ،ان
مل يكن ام�ض ��ى واق ��وى،وكان يك ��رر امامي دوما
قول القائد الفرن�سي نابليون« :اين اخ�شى خيفة
من ثالث �ص ��حف اكرث م ��ن مائة الف مقاتل» ،وقد
اثبتت االحداث العاملية،ان عمليا ،من ميلك و�سيلة
االع�ل�ام يك ��ون ق ��د حجز ل ��ه مكانا يف ال�ص ��فوف
االمامية داخل دوائر �ص ��نع القرار ال�سيا�سي يف
اية دولة حترتم الكلمة احلرة .بينما كان الرجال
من�ش ��غلني يال�سيا�س ��ة كان هن ��اك ع ��دد كبريم ��ن
العوائل املعروفة من�شغلة بزيارات (القبول) حني
جتتمع الن�س ��اء القاطنات باحلارات وال�ش ��وارع
القريب ��ة م ��ن بع�ض ��ها يف مناط ��ق االعظمي ��ة
وال�سنك و�ش ��ارع طه و حملة ارخيتة يف الكرادة
ال�ش ��رقية ،يف بيوته ��ن بالتناوب ،وه ��و نوع من
االجتماع ��ات والن�ش ��اطات الن�س ��وية بعي ��دا ع ��ن
ال�سيا�سة و�ش ��رورها .ومن تلك (القبوالت) التي
عرفتها وانا يف �سن املراهقة ب�شارع الزهاوي يف
االعظمية ،بيوت علي حيدر�س ��ليمان ،ال�سيا�س ��ي
والوزيرالك ��ردي ،وام�ي�ن زك ��ي ،ال�شخ�ص ��ية
الع�س ��كرية املعروفة،وام يو�س ��ف جرجي�س حمد
الفنان واالعالمي الرائد زوج الفنانة الت�ش ��كيلية
ام ��ل بورتر،و قب ��والت بيت العمري وااللو�س ��ي
وهذا ما اتذكره من املا�ضي.

م�صر العجيبة

* رحل ��ة العائلة مل�ص ��ر 1946كانت رحلة فا�ص ��لة

يف حي ��اة العائلة ،ماالذي اعطت ��ه تلك الرحلة من
مل�س ��ة ان�س ��انية وثقافية وتكوينية يف روح فائق
االن�سان وال�صحفي وال�سيا�س ��ي املت�أثر ببواكري
الفكرة القومية يف تلك املرحلة؟
 كان ��ت تلك النقلة اجلميلة م ��ن بغداد اىل ار�ضالكنان ��ة ،وانا ادخل باب الهجرة للمرة االوىل يف
�س ��ن الثالثة ع�ش ��رة ،بل باتت تلك الرحلة درو�سا
اولي ��ة يف الوقوف على الفارق الكبري يف املدنية
والتقدم بني بغداد والقاهرة ،ويف ا�ستيعاب الفكر
القوم ��ي وقد تفجرت حرب عام � 1948ض ��د قيام
دولة ا�سرائيل ،حني وجدت نف�سي بفرح و�سرور،
اثبت اعالم الدول العربية على مدن وبلدات فوق
خارط ��ة كب�ي�رة جلبه ��ا الوال ��د اىل البي ��ت ،وهي
تتحرر وت�س ��قط بي ��د الق ��وات العربية،وانتع�ش
ح�ي�ن ا�س ��تمع اىل فريوز وه ��ي تغني لفل�س ��طني
واىل االنا�ش ��يد احلما�س ��ية وتراتيل عبد الوهاب
وام كلث ��وم .وفج� ��أة ،توق ��ف كل �ش ��يء! فكان ��ت
الهدن ��ة بني العرب وا�س ��رائيل الحقا ،االنتكا�س ��ة
االوىل يف حروب فل�س ��طني ودي ��ار العرب ،التي
و�ض ��عتني عل ��ى طريق احلقد املربر �ض ��د احلكام
ودع ��اة العروب ��ة م ��ن ال�شخ�ص ��يات واحل ��ركات
املت�ش ��دقة بالقومي ��ة وبالوط ��ن الواح ��د وامته ��ا
العربية،فرحت �أبحث عن البديل.

�شعار الكرامة واخلبز

* يق ��ول رفائي ��ل بط ��ي لول ��ده فائ ��ق يف م�س ��اء
اخلام� ��س م ��ن ايل ��ول  1946وه ��م يف �ش ��قتهم
اجلميل ��ة يف �ش ��ارع عبداخلال ��ق ث ��روت و�س ��ط
القاهرة (ول ��دي اخلبز...احلرية...الكرامة) كلها
�ضاعت ياولدي العزيز يف العراق:
ال�س�ؤال :اي خبز واية حرية واية كرامة يتحدث
عن �ض ��ياعها الوالد قيا�س ��ا الهداره ��ا يف العهود
اجلمهوري ��ة التي �ش ��هدها فائق �ش ��ابا متحم�س ��ا
متح ��وال م ��ن الفكر القوم ��ي اىل الفكر الي�س ��اري
الذي جذب قطاعات من املثقفني والنخب املتطلعة
اىل التغيري مع موجة امتداد اال�شرتاكية يف عامل
مابعد احلرب الكونية الثانية؟
 �ش ��عار(اخلبز ..احلري ��ة ..الكرام ��ة) ،ق ��ادالوال ��د اىل دورات عدي ��دة يف جمل� ��س الن ��واب
باالربعيني ��ات م ��ن الق ��رن املن�ص ��رم ،حي ��ث مل
يتذوق العراقيون طع ��م اخلبز وهم يبحثون عن
لقم ��ة العي� ��ش لتف�ش ��ي البطالة ال�ض ��اربة اطنابها
يف ط ��ول البالد وعر�ض ��ها ،ومل يعرف الوطنيون
معن ��ى احلرية املفق ��ودة ،والكثريون م ��ن الطلبة
والعم ��ال وال�سيا�س ��يني يرزح ��ون يف غياه ��ب
ال�س ��جون،وحيث الكرام ��ة ّت�س ��حق يف الكلي ��ات
واملعاه ��د و دوائرالدولة ويف وح ��دات اجلي�ش،
باملحرم ��ات والقي ��ود واملح�س ��وبية واالك ��راه
للتخل ��ي ع ��ن االف ��كار القيم ��ة والتقدمي ��ة بحجة
«املب ��ادئ الهدام ��ة!» ويف تطبيق قان ��ون اخلدمة
الع�س ��كرية االلزامية و�س ��وق الطلب ��ة يف العطلة
ال�ص ��يفية اىل مع�س ��كرات (�س ��كرين) يف �ش ��مال
الع ��راق والر�ش ��يد يف بغ ��داد .لقد كان ��ت احلرية
والكرام ��ة بالفع ��ل �ض ��ائعة ،وا�س ��تمرت �ض ��ائعة
وب�ص ��ورة دموي ��ة وارهاب وعن ��ف ال يطاق على
ي ��د من حكم الع ��راق بعد اغتيال ث ��ورة  14متوز
الوطني ��ة ..ومن ��ذ انق�ل�اب �ش ��باط اال�س ��ود ع ��ام
 1963وفق ��دان احلري ��ة املن�ش ��ودة �ص ��بيحة ذلك

اليوم اال�سود ،حتى وقت قريب جدا.
ــ لو مل يظهر (التاجر ال�ص ��غري) ذلك الي�ساري او
الوطن ��ي الن�ش ��ط يف ال�ش ��ورجة هادي من�ص ��ور
امام طالب االعداية فائق بطي،او مل تتوثق عرى
ال�ص ��داقة والزمال ��ة م ��ع الطال ��ب ج�ل�ال حمودي
زميل ��ه يف املرحل ��ة االوىل م ��ن كلي ��ة االداب،هل
�س ��يختار فائ ��ق بط ��ي جن ��ل الربمل ��اين والوزير
القومي رفائيل طريق الي�سار وال�شيوعية حتديدا
ملقاومة ما كان يراه من(ف�س ��اد ورجعية وارتباط
باال�س ��تعمار) واحالف ��ه وغريه ��ا مم ��ا كان يعتقد
بانه مق�ت�رن بوجود النظام امللكي الذي ناه�ض ��ه
ودخل �سجونه وذاق طعم ل�سعات جالديه؟
االختي ��ار هن ��ا الزام ��ي ،واالنحي ��از اىل االف ��كار
التقدمي ��ة والتحرري ��ة ،ه ��و نت ��اج ايديولوجية،
تق ��ودك عملي ��ا ،اىل االلت ��زام بها ،بعد ا�س ��تيعاب
وت�ش ��رب م�ض ��امينها اخل�ي�رة،ان ا�س ��تقيتها م ��ن
منابعها الفكرية الرثة ،وهذا هو �سبب االنحياز،
ولي�س فقط عن طريق التاجر ال�شيوعي املرحوم
هادي من�ص ��ور او الطالب يف كلي ��ة االداب جالل
حم ��ودي ،وان كان ��ا لهم ��ا الف�ض ��ل يف التطبي ��ق
ال�ص ��دامي �ض ��د ال�س ��لطة الغا�ش ��مة بانتفا�ض ��ة
ت�ش ��رين الناجحة الع ��ام  ،1952ويف كل املعارك
الوطني ��ة االخرى داخل الع ��راق وخارجه ،اال ان
امي ��اين بتل ��ك املب ��ادئ ،كان ه ��و �ض ��مانة الثبات
عليه ��ا ،واحل�ص ��انة االمين ��ة عل ��ى تل ��ك املب ��ادئ
ال�سامية دوما.
ـ� �ـ رغ ��م احرتام ��ي وتقدي ��ري لل ��دور الرتب ��وي
والثق ��ايف ال ��ذي لعب ��ه عب ��د العزيز ال ��دوري بعد
�س ��قوط النظ ��ام امللك ��ي ،اال انه مع الأ�س ��ف ،كان
جزءا من حر�س النظام ،وهو ال�شخ�صية القومية
املفرو�ض بها ان ت�ص ��طف مع العنا�ص ��ر الوطنية
املعادي ��ة للنظ ��ام الرجع ��ي امللك ��ي ،ال ��ذي مل يكن
وح ��ده منف ��ردا بالتعاون م ��ع ذلك النظ ��ام ،حيث
اثبت ��ت اح ��داث اخ ��رى ،مث ��ل ه ��ذا التع ��اون من
قب ��ل بع�ض املح�س ��وبني عل ��ى القومي�ي�ن العرب،
كل م ��ن موقع ��ه يف العملية ال�سيا�س ��ية والثقافية
والرتبوي ��ة ،وه ��و ما ح�ص ��ل معي �شخ�ص ��يا من
قب ��ل اال�س ��اتذة والطلب ��ة ،بل وحتى مع ا�ص ��دقاء
الوالد ،القومي العروبي.مل اكتب يف (الوجدان)
اي �س ��طر ينم عن حق ��د او ردة فعل مني ،بقدر ما
نبع من �ضمري �شاب حتمل الكثري من اجلور وهو
يف مقتب ��ل العم ��ر ،ال لذن ��ب ارتكب ��ه� ،س ��وى حبه
وارتباطه بوطن ح ��اول اعطاءه الكثري والكثري،
فيطرد من الدرا�س ��ة على يد مثقف واكادميي من

ط ��راز د.عبدالعزيز الدوري ل�س ��بب تافه مل يتعد
حدود الدفاع ع ��ن النف�س جت ��اه مدر�س انكليزي
ح ��اول التط ��اول عل ��ى وطني ��ة ه ��ذا ال�ش ��اب .اما
الي ��وم ،ف�ل�ا ي�س ��عني اال ان اثم ��ن دور الدكت ��ور
ال ��دوري الكبري يف اغناء �س ��جل الثقافة العراقية
بعطائه الرث يف ميادين االدب والتاريخ والرتبية
القومية.

والدي وزيرا

* هل �ش ��كل ظهور ابي ��ك رفائيل بط ��ي وزيرا يف
وزارة اجلم ��ايل �ص ��دمة لل�ش ��اب فائ ��ق بطي كما
ك�ش ��فته مذكرات ��ك؟ وهل كان ��ت نقطة اف�ت�راق او
مراجع ��ة يف عالق ��ة ابوية خ�ص ��ها الب ��ن من دون
ابنائ ��ه يف دع ��م مواهب ��ه ال�ص ��حفية وم�ؤازرت ��ه
يف م�شاك�س ��اته وم�شاغباته ال�ش ��بابية ومترداته
املكلفة له وللعائلة؟
 نع ��م كان ��ت �ص ��دمة يل يف البداي ��ة ،وحاول ��تحينه ��ا ان اثنيه عن قراره بقبول اال�س ��تيزار ،اال
ان وراء القرار كان ��ت دوافع اخرى مل اقتنع بها،
وادت اىل ر�ض ��وخي ال�ص ��راره عل ��ى ال�س ��فر اىل
م�صر ودرا�سة ال�ص ��حافة هناك ،ولي�س ب�سبب ما
�سوف اتعر�ض له من خماطر عند مقاومة م�شاريع
وزارة الدكت ��ور فا�ض ��ل اجلم ��ايل ،ويف مقدمتها
م�ش ��روع حل ��ف بغ ��داد الع�س ��كري وغريه ��ا م ��ن
امل�شاريع اال�ستعمارية �آنذاك.مل تكن هناك قطيعة
بين ��ه وبيني ،فالوال ��د وان كان قومي النزعة ،اال
ان ��ه كان دميقراطيا بعالقاته ،فه ��و يحرتم الر�أي
وال ��ر�أي الآخر ،وكان ينتظ ��رين وب�أم�س احلاجة
يل كي انهي درا�س ��تي واعود اىل الوطن الت�س ��لم
م�س�ؤولية جريدة (البالد) ليتفرغ هو للت�أليف ،اال
ان املنية عاجلته يف عام  1956رحمه الله.

فجيعة موت ابي

* يف فجر العا�ش ��ر من ني�سان  1956تلقيت النب�أ
الفاجع بوف ��اة والدك املفاجئ ��ة ،ماالذي تغري يف
روح ال�ش ��اب املتوثب؟ بعد تل ��ك اللحظة؟،ماالذي
يعنيه ان يك ��ون الكتاب االول لفائق بطي (ابي)؟
ه ��ل كان ذل ��ك ت�س ��ديدا مابذمته حي ��ال اب كان له
الف�ض ��ل الكبري يف ارتقائه �س ��لم الثقافة والكتابة
ووراثت ��ه ملهنت ��ه ال�ص ��حفية وحت ��ى ال�سيا�س ��ة
رغ ��م افرتاقهما بال ��ر�ؤى واملنهج؟،ه ��ل هي حياة
تخت�ص ��ر حمن ��ة املثقف ال ��ذي مثل ��ه االب رفائيل
يف تل ��ك املرحل ��ة امللكية و�ص ��راعه مابني االحالم
الثوري ��ة الربيئ ��ة ومابني �ض ��غط الواق ��ع وقهره

ومتطلباته؟
 قر�أت وانا ات�ص ��فح جريدة االهرام يف القاهرة�ص ��بيحة ذلك اليوم احلزين ،نع ��ي الوالد ،فكانت
بالفعل �صدمة كبرية مل اتوقعها ،اذ مل يكن مري�ضا
وال ي�ش ��كو م ��ن اي مر� ��ض طيل ��ة حيات ��ه ،وعن ��د
ا�ستف�س ��اري للتو من بغداد عن �سبب الوفاة ،قيل
يل ب�أنه كان مدعوا م�س ��اء ام�س عند �صالح جرب،
رئي�س الوزراء ال�سابق ،وان هناك
�شكوكا باغتياله عن طريق د�س ال�ســـم يف طعامه.
مل ا�ص ��دق ه ��ذا اخل�ب�ر ،فالوال ��د �ص ��ديق ال ��كل،
ولي� ��س له اع ��داء ،اللهم اال اخل�ص ��ومة من بع�ض
ال�سيا�س ��يني ،كنوري ال�س ��عيد مثال ،ولو ا�ستبعد
ذل ��ك ،اىل ان تبني الحقا بان الوف ��اة كانت نتيجة
الذبحة ال�صدرية.
وعن ��د ذاك ،انتابتني موجة من البكاء وانا احدق
يف �صورته التي مل تفارقني منذ ان غادرت بغداد
اىل القاهرة لغر�ض الدرا�سة ،خ�صو�صا اين كنت
ا�ستلم منه ر�س ��ائل بانتظام وهو يحثني اخلطى
النه ��اء التعلي ��م اجلامع ��ي ،والع ��ودة اىل الوطن
لت�سلم االمانة منه يف عامل (البالد).
مل ا�ستطع ال�سفر اىل بغداد للم�شاركة يف الت�شييع
ب�س ��بب مذكرة الق ��اء القب�ض علي ،ال�ص ��ادرة من
مديرية التحقيقات اجلنائية لن�ش ��اطي ال�سيا�سي
املع ��ادي للحكوم ��ة يف ال�ص ��حف امل�ص ��رية ويف
اذاع ��ة �ص ��وت العرب (وم ��ن مفارق ��ات القدر ،ان
احلرم ��ان هذا ،حرمني الحقا من ت�ش ��ييع االخوة
الثالثة اي�ض ��ا :بدي ��ع ،الذي ت ��ويف يف نيويورك
وان ��ا يف بغ ��داد ،وكم ��ال ،ال ��ذي غ ��اب وان ��ا يف
مو�س ��كو ،و�س ��امي ،املتوف ��ى يف بغ ��داد وانا يف
لندن ،وكن ��ت قد فقدت ولدي راف ��د بحادث مرور
وه ��و يدر�س يف امريكا) فبقي ه ��ذا احلرمان من
امل�ش ��اركة يف ت�شييع الوالد ،دينا يف عنقي ،حتى
ح ��ان الوقت لرد ه ��ذا الدين الكب�ي�ر والغايل ،يف
�ص ��فحات كتاب (�أبي) املكتوب حتى نهاية �صيف
.1956
فقد اوالين هذا االن�س ��ان ،االهتم ��ام املطلوب من
�أب لول ��ده ك ��ي يورثه تل ��ك الكن ��وز الدفينة ،وان
يكمل ما بد�أه يف م�شوار ال�صحافة واالدب ،حتى
باتت ر�س ��ائله ،موجات توجيه وتربية وت�شجيع
ورعاية ،خوفا من ان ت�ضيع من يده الثقة با�صالة
الوريث ،فت�ضيع معه ذكراه.

حلقات اعدها الزميل توفيق التميمي ن�شرت
مت�سل�سلة يف �صحيفتي ال�صباح والت�آخي
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من زمن التوهج

ف����ائ����ق ب���ط���ي ال���ب���اح���ث ع��ن
الحقيقة ...والجهود الموسوعية

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ج����ورج����ي����ن����ا ب���ه���ن���ام
رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي

يف دورة تدريبية للصحفيني
الشباب ضمت عددا غري
يسري من الشباب الطماّ ح اىل
والرغوب
االستزادة من العلم َّ
ايد
يف اكتساب الخربة عن ٍ
متمرسة ،حكيمة ذات باع
طويل يف بالط صاحبة الجاللة،
أسعدنا الحظ أن كانت ضمن
منهاج الدورة محارضة لعميد
الصحافة العراقية الدكتور فائق
بطي .ذلك االنسان الراقي ذو
النفس الصافية التي انعكست
ابتسامة عذبة عىل محياه ،منذ
ذاك ،ال أذكر أين التقيت به يوما
إال وكانت تلك االبتسامة مفتاح
الحوار و خري مشجع يل و ألي
صحفي أو كاتب شاب مبتدئ
ليلج حلقة نقاشية مصغرة لن
يخرج منها قطعا خايل الوفاض
ما دام الحديث يرسي إىل
قامة ملء قامة األستاذ الدكتور
الصحفي العميد ،واملناضل
العنيد ،الراحل الفقيد ،فائق
بطي ،الذي غادر عاملنا يوم
االثنني  25كانون الثاين  2016يف
العاصمة الربيطانية بعد رصاع
مع مرض عضال.
العدد ()3836

السنة الرابعة عشرة
 -الخميس ()26

كانون الثاني 2017

14

علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

الحقا �أتاح يل عملي يف ق�س ��م الإع�ل�ام باملديرية
العام ��ة للثقاف ��ة والفن ��ون ال�س ��ريانية اللق ��اء
ال�شخ�ص ��ي بباقة منتخبة م ��ن املبدعني العاملني
يف مي ��دان العم ��ل الثق ��ايف ،كان م ��ن �أبرزه ��م
الدكت ��ور بطي الذي كان م�ش ��اركا �ش ��به دائم يف
امل�ؤمت ��رات واحللق ��ات الدرا�س ��ية الت ��ي كان ��ت
تنظمه ��ا املديرية العامة يف ذلك الوقت وقد �أغنى
جل�س ��اتها مبحا�ض ��راته ومداخالت ��ه وتعليقات ��ه
الر�ص ��ينة ال�س ��يما يف احللق ��ة الت ��ي اتخذت من
ا�س ��م الراحل رفائيل بطي ،والده ،ا�سما وعنوانا
�أبرز .وكانت فر�صة طيبة �أن �أرا�سل الراحل عرب
(االمييل) لال�سرت�ش ��اد بر�أيه فيما �أكتب وتاليا مل
يك ��ن �أي لق ��اء مير دون �أن ي�س� ��ألني ع ��ن اجلديد
ويدعوين لإر�س ��اله �إلي ��ه قبل ن�ش ��ره ،مما يبعث
يف الغبطة ويحفزين على اال�ستزادة من املعرفة
واالطالع لتكون كتاباتي م�ستحقة للإ�شادة التي
كان يخ�صني بها.
ع ��ام  2009كان الدكتور فائق بطي احد املكرمني
يف خت ��ام �إح ��دى الفعالي ��ات الثقافي ��ة بعنكاوا،
يومه ��ا طرح ��ت علي ��ه �س� ��ؤاال مف ��اده :ك�ص ��حفي
ي�ساري خم�ض ��رم ،كيف تنظر �إىل تكرميك كرائد
م ��ن روّ اد الثقافة ال�س ��ريانية؟ فقال�« :أنا ال �أعترب
نف�س ��ي مكرم ًا لكوين مثقف ًا قومي ًا ،لأن ال�س ��ريان
جزء مهم من الثقافة العراقية ،وقد �أعطوا الكثري
الكث�ي�ر ،وهم ج ��زء فاع ��ل يف الثقاف ��ة العراقية.
الأم ��ر اجليد هنا ه ��و �إلتفات ��ة وزارة الثقافة يف
اقليم كورد�س ��تان ممثلة باملديرية العامة للثقافة

والفن ��ون ال�س ��ريانية وتوجهه ��ا لتك ��رمي ه ��ذه
النخبة من املثقفني ال�س ��ريان .و�أمتنى لو حتذو
وزارة الثقاف ��ة العراقية حذوها وتكرم اجلمهرة
الوا�س ��عة من مثقف ��ي العراق بكاف ��ة انتماءاتهم:
(ك ��ورد ،ع ��رب� ،س ��ريان ،كل ��دان� ،آ�ش ��وريني
وتركمان) لأنهم جميع ًا كما هو احلال مع الثقافة
ال�سريانية روافد مهمة للثقافة العراقية عامة».
�إذ مل يرق ��ه �أن يطلق على العمل ال�ص ��حفي (مهنة
البح ��ث ع ��ن املتاع ��ب) ،خل ��ع عليها ت�س ��مية فيها
الكث�ي�ر م ��ن التقدير واالح�ت�رام اال وه ��ي (مهنة
البح ��ث عن احلقيقة) ،خلط ��ورة فعلها وت�أثريها
على حياة الب�شر ،معتربا �أن خط�أ طبيب واحد قد
ي�ؤدي بحياة �شخ�ص او �أكرث ،لكن ن�شر حتري�ض
او �أكاذيب قد يت�سبب مبوت الآالف.
املو�سوعي فائق بطي
العم ��ل املو�س ��وعي يف ر�أي كثريي ��ن ال ميكن �أن
يكون م�س� ��ؤولية فردي ��ة ،بل هو عمل م�ؤ�س�س ��ي
ويحتاج �إىل الكثري من اجلهد والدعم الأمر الذي
مل يتوف ��ر كث�ي�را للدكت ��ور بط ��ي ،ورغ ��م كل ذلك
قدم لل�ص ��حافة العراقية والكوردية وال�س ��ريانية
ثم ��ار اجلهد الكبري بل اجلب ��ار املبذول يف �إعداد
مو�س ��وعات متعددة لل�ص ��حافة يف العراق ،وهو
اجلان ��ب الأك�ث�ر متيزا الذي نود ت�س ��ليط �ش ��يء
من ال�ض ��وء عليه ،بدءا من (املو�سوعة ال�صحفية
العراقي ��ة) ال�ص ��ادرة يف � 500ص ��فحة ع ��ن دار
امل ��دى عام .2010حاول فيها �أن ي�س ��جل «تاريخ
ال�ص ��حافة العراقي ��ة ب�ص ��ورة مو�س ��عة �ش ��املة

وبتجرد تام تقت�ض ��يه م�ص ��لحة الأمانة يف �س ��رد
وقائع الأح ��داث التاريخية ،لتكون خري م�ص ��در
للأجيال القادمة يف درا�سة تاريخنا ال�سيا�سي من
خالل درا�س ��ة تاريخ �ص ��حافتنا الزاخر باملواقف
واملعارك والبط ��والت ل�ش ��عبنا ورجالنا وقادتنا
وحمل ��ة الأقالم احل ��رة .ويف حماولتي هذه �إمنا
�أطمع يف تزوي ��د املكتبة العراقية والعربية ب�أهم
م�ص ��در من م�ص ��ادر ال�ص ��حافة العراقية م�ستندا
عل ��ى م�ص ��ادر �أولئ ��ك الأوائ ��ل الذي ��ن حاول ��وا
ت�س ��جيل هذا التاريخ ب�صدق و�أمانة معتمدا على
جملدات ال�صحافة نف�سها ومقابالت مع من تبقى
من الرعي ��ل الأول على قيد احلياة و�أولئك الذين
عا�صروا و�ش ��اركوا يف دفع عجلة ال�صحافة اىل
الأمام» .وجاءت هذه املو�سوعة يف عدة ف�صول:
(ال ��زوراء ..مي�ل�اد ال�ص ��حافة العراقي ��ة ،1869
االنقالب الد�س ��توري ..ميالد ال�صحافة اخلا�صة
 ،1908م ��ن االحت�ل�ال اىل اال�س ��تقالل -1914
 ،1921م ��ن اال�س ��تقالل حتى املعاه ��دة اجلائرة
 ،1930-1922م ��ن املعاه ��دة ..حت ��ى احل ��رب
العاملي ��ة الثاني ��ة (تط ��ور ال�ص ��حافة العراقي ��ة
 ،1939-1930ال�ص ��حافة احلزبية/ال�س ��رية
والعلنية منذ احل ��رب العاملية الثانية حتى ثورة
 14مت ��وز  ،1958ال�ص ��حافة العراقي ��ة يف ظ ��ل
ثورة متوز  1958واحلكم اجلمهوري ،ال�صحافة
احلزبية بع ��د ثورة  14متوز  ،1958ال�ص ��حافة
العراقي ��ة  1967-1963تع ��دد االمتي ��ازات ..ثم
القطاع العام ،التطور ال�ص ��حفي ،1972-1968
التنظي ��م النقاب ��ي يف الع ��راق 1973-1959
وبع�ض النماذج من ال�صحف واملجالت ال�صادرة
ب�ي�ن  .)1958-1922وفيه ��ا الكث�ي�ر م ��ن اجلهد
الوا�ض ��ح لإدراج ال�ص ��حف واملج�ل�ات كله ��ا قدر
امل�س ��تطاع مع توفري جداول ب�أ�س ��مائها و�ص ��ور
من ال�صفحات االول لعدد غري ي�سري منها ال�سيما
املوغلة يف القدم.
ويف وق ��ت الح ��ق عم ��ل على �إ�ص ��دار مو�س ��وعة
مف�ص ��لة عن ال�ص ��حافة الكوردية جاءت يف 885
�ص ��فحة و�ص ��درت ع ��ن دار املدى اي�ض ��ا ،حظيت
ب�إ�ش ��ادة وتقدي ��ر كبريين يف الأو�س ��اط الثقافية
الكوردية خ�صو�ص ��ا ،ال�سيما و�أن �صاحبها لي�س
بكوردي مما ي�س ��جل له يف باب احلياد والبحث
العلم ��ي الر�ص�ي�ن بعيدا عن املحاب ��اة واملجاملة،

فهو ي ��رى �أن «ال�ص ��حافة الكوردي ��ة تاريخ هام،
ومكم ��ل لتاري ��خ ال�ص ��حافة يف العراق ،و�س ��جل
حافل فاعل ،تفاعل مبو�ضوعية وجر�أة و�صدقية
مع جمم ��ل الأحداث التي مرت بالعراق احلديث،
وطن ��ا و�ش ��عبا ،حي ��ث لعب ��ت ولعب �ص ��حفيوها
ال ��رواد دورا بارزا يف تعميق الأوا�ص ��ر العربية
الكوردية ( )...وهي ،لكونها �صحافة فكر ور�أي،
عمقت ،بدورها ،مفاهيم الوطنية ،وحددت الهوية
القومية ل�شعب كورد�ستان العراق طيلة �سنوات
الن�ضال التحرري �ض ��د التواجد الأجنبي ،و�ضد
احلكومات الرجعية املتعاقبة على د�س ��ت احلكم،
ونا�ض ��لت من �أجل حرية و�س ��يادة الوطن وبناء
الدول ��ة عل ��ى �أ�س ���س را�س ��خة م ��ن الدميقراطية
والعدالة واالعرتاف باحلقوق القومية لل�ش ��عب
الك ��وردي )...( .كت ��ب ع ��ن مولده ��ا وتطوره ��ا
كث�ي�رون يف ال�ص ��حف واملج�ل�ات العربي ��ة
والكوردية ،وتناول البع�ض من امل�ؤرخني ن�ش�أتها
وتع ��داد ال�ص ��حف واملجالت يف م�س�ي�رتها ،قبل
وبعد ثورة الرابع ع�ش ��ر من مت ��وز )...(،1958
اال ان املالح ��ظ ل ��كل متتب ��ع او باحث ه ��و غياب
درا�س ��ة توثيقية (مو�س ��وعية) لكل مراحل تطور
ال�ص ��حافة الكردي ��ة ويف كل جوابه ��ا ،كتاري ��خ
مالزم لهذا الكم الهام من الإ�صدارات منذ ميالدها
عام ( 1898جريدة كرد�ستان) ،حتى يومنا هذا،
امل�س ��تقلة منها واحلزبية واملتخ�ص�صة وجمالت
املنظم ��ات وامل�ؤ�س�س ��ات� ،إ�ض ��افة �إىل �ص ��حافة
املن ��ايف واملهجر الغنية مبادتها وال�ص ��ريحة يف
طروحاتها الفكرية وال�سيا�سية».
حملت املو�س ��وعة عنوان (املو�س ��وعة ال�صحفية
الكردي ��ة يف الع ��راق :تاريخه ��ا وتطوره ��ا).
تناولت يف ف�ص ��ولها الثمانية املراحل التاريخية
لل�ص ��حافة الكوردي ��ة ،ه ��ي( :البداي ��ات ،تط ��ور
ال�صحافة الكردية� ،صحافة املنظمات واجلمعيات
وامل�ؤ�س�س ��ات� ،ص ��حافة االح ��زاب ال�سيا�س ��ية،
ال�ص ��حافة الكردي ��ة يف املن ��ايف ،ال�ص ��حافة
الكردي ��ة يف ظل االنتفا�ض ��ة ،ال�ص ��حافة الكردية
بع ��د �س ��قوط الدكتاتوري ��ة  ،2003رواد واعالم
يف ال�ص ��حافة) .و�إذ كانت املو�س ��وعة على درجة
عالية جدا من اال�ستفا�ض ��ة ن�س ��تغرب خلوها من
فهر�س للمو�ض ��وعات وعناوين الف�صول ،ورمبا
يكون الأ�ستاذ بطي قد جل�أ اىل الإ�سهاب رغبة يف

ع ��دم �إغفال �أي مطبوع مهم ��ا كانت درجة �أهميته
كونه يعمل على �أول كتاب يجمع بني دفتيه كل ما
ن�شر يف باب ال�صحافة الكوردية.
والن ��ه خ�ب�ر املن ��ايف �س ��نوات طويل ��ة وعم ��ل
ب�ص ��حافة املنف ��ى عم ��ل عل ��ى تدوي ��ن م�س�ي�رتها
كجزء من تاريخ ال�ص ��حافة العراقية ،خ�صو�ص� � ًا
و�أن ال�ص ��حف واملجالت كان ��ت تتمتع بقدر كبري
من احلرية مم ��ا حفز على الإب ��داع الذي يجعلها
جديرة بالتدوي ��ن والت�أريخ له ��ا ،يتكون الكتاب
من مقدمة و�أربعة ف�صول هي (�صحافة الأحزاب
والكتل ال�سيا�س ��ية ،ال�صحف واملجالت الثقافية،
�صحف وجمالت املنظمات واجلمعيات والنوادي
وال�صحافة اخلا�صة) وقد ت�صدى لهذا العمل رغم
�ص ��عوبته ورمبا ا�س ��تحالته نظرا الت�س ��اع رقعة
املنايف وتعدد االدباء وال�صحفيني الذين �أرغموا
على ق�ص ��دها مما و�سع دائرة ن�شاطهم حتى تكاد
ت�شمل الكرة االر�ضية ب�أ�سرها.
وم�س ��ك خت ��ام العمل املو�س ��وعي اجللي ��ل للرائد
فائق بطي كان مع مو�سوعة ال�صحافة ال�سريانية
يف الع ��راق ..تاريخ و�شخ�ص ��يات ال�ص ��ادرة عن
املديري ��ة العام ��ة للثقاف ��ة والفن ��ون ال�س ��ريانية،
الت ��ي ي�س ��تغرب املتابع من �إدراجها �ض ��من خانة
(حتت الطبع) ،جاء ذلك يف نعي �أ�صدرته اللجنة
املركزي ��ة للح ��زب ال�ش ��يوعي العراقي ،ون�ش ��رت
(امل ��دى بر� ��س) ن�س ��خة من ��ه .والغري ��ب اعتب ��ار
كال اجلهت�ي�ن كتابا مهما �ص ��در قبل عدة �س ��نوات
وحظ ��ي بحف ��ل توقي ��ع �ش ��هد ح�ض ��ورا متمي ��زا
وتغطية اعالمية جيدة ،ما يزال حتت الطبع!
وق ��د ت�ض ��منت املو�س ��وعة ثماني ��ة ف�ص ��ول
(البداي ��ات ،دور ال�س ��ريان يف تط ��ور ال�ص ��حافة
العراقية  ،1945-1929ال�س ��ريان بني ال�سيا�سة
وال�ص ��حافة  ،1957-1947ال�س ��ريان يواكبون
تط ��ور ال�ص ��حافة/ثورة 14مت ��وز  1958حت ��ى
ع ��ام  ،1978من ��و وتع ��دد �إ�ص ��دارات ال�ص ��حافة
ال�س ��ريانية� ،2003-1979ص ��حافة الأح ��زاب
واحلركات ال�سيا�س ��ية ،ال�صحافة ال�سريانية بعد
�سقوط نظام �صدام ح�سني 2012-2003واخري ًا
ال�صحافة ال�سريانية يف املهجر واملنايف).
�أو�ضح يف تقدميه لها �أنه «كما عرف العراق ميالد
ال�ص ��حافة العراقي ��ة عام  1869ب�ص ��دور جريدة
(الزوراء) �إبان حكم الوايل مدحت با�ش ��ا للبالد،

كذلك دخل ال�سريان باب ال�صحافة باللغة العربية
من ��ذ عام  1902ب�ص ��دور جملة (اكلي ��ل الورود)
يف مدينة املو�ص ��ل وهي �أول جملة دينية �شهرية
�أ�ص ��درها وا�ش ��رف عليها الآباء الدومينكان �إىل
جان ��ب جم�ل�ات �أخ ��رى �أ�ص ��دروها يف املو�ص ��ل
وبغداد ،اما بداية ال�صحافة ال�سريانية احلقيقية
ع�ب�ر التاري ��خ فق ��د كان ��ت ب�ص ��دور �ص ��حيفة
(زهريرى بهرا) //ال�ص ��حيح زهريري دبهرا//
وتعني بالعربية (ا�ش ��عة الن ��ور) وذلك يف االول
من �شهر ت�شرين الثاين  1849يف �أورميا� -إيران
كجري ��دة �ش ��هرية ومن ثم ن�ص ��ف �ش ��هرية ب�أربع
�ص ��فحات ،وكانت اق ��رب �إىل ال�ص ��حيفة منه اىل
املجل ��ة ملا ت�ض ��منته �أعدادها م ��ن االخبار املحلية
والعاملي ��ة ومق ��االت تعليمي ��ة عن اللغ ��ة والأدب
واجلغرافي ��ا ( )...لقد لعب ال�س ��ريان يف العراق
كما يف البل ��دان العربية دور ًا ب ��ارز ًا يف الثقافة
العربي ��ة وب ��رز منهم رج ��االت ورواد يف �ش ��تى
فروع هذه الثقافة تركوا ب�ص ��ماتهم املتميزة يف
�سجل الثقافة وال�صحافة ( )...و�أول عمل قام به
الآباء الدومنكان حتى قبيل االنقالب الد�ستوري
العثماين عام  1908هو ا�صدارهم ملجلة (اكليل
ال ��ورود) يف كان ��ون الث ��اين 1902يف مدين ��ة
املو�ص ��ل( )...كما ا�صدروا جملة (زهرية بغداد)
يف اذار  1905وكان ��ت �ش ��هرية و�أول حمرريه ��ا
هو الكات ��ب واللغ ��وي املعروف الأب ان�س ��تا�س
م ��اري الكرمل ��ي» .وقد متي ��زت هذه املو�س ��وعة
بفهر�س ي�سهل اال�ستدالل على الف�صول.
جدي ��ر بالذك ��ر ان عائل ��ة بط ��ي رف ��دت الثقاف ��ة
العراقي ��ة بع ��دد كب�ي�ر م ��ن املبدع�ي�ن ف�ض�ل�ا عن
الدكتور فائق بطي ووالده ال�صحفي وال�سيا�سي
رفائي ��ل بط ��ي ،فم ��ن �أ�ش ��قائه م ��ن كان رائدا يف
جمال امل�س ��رح والأدب حيث كان �س ��ليم بطي من
�أوائ ��ل م ��ن كتب ��وا امل�س ��رحيات يف الثالثينيات
وكان م ��ن رواد احلرك ��ة امل�س ��رحية م ��ع حق ��ي
ال�شبلي و�س ��واه و�ش ��قيقه الآخر ف�ؤاد بطي كان
م ��ن �أوائل كتاب الق�ص ��ة يف العراق .لكن رفائيل
تو�سم يف �أ�ص ��غر �أوالده �سنا الرغبة يف امتهان
ال�ص ��حافة وخو�ض غمار ال�سيا�س ��ة ،فكان كثريا
م ��ا ي�ست�ص ��حبه �إىل �إدارة جري ��دة (البالد) ليبد�أ
املران مبكرا ،وليكون الحقا القامة الكبرية فائق
بطي.
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آثـــــــار
الدكتور فائق
رفائيل بطي
( 1935ــ )2016
اعداد :رفعة عبد الرزاق محمد
كان اال�س ��تاذ فائق بطي ق ��د بد�أ الكتابة
يف جري ��دة (الب�ل�اد) الت ��ي ا�ص ��درها
وال ��ده ال�ص ��حفي الرائ ��د رفائيل بطي
(ت ،)1956وه ��و مل ي ��زل يف الثامن ��ة
ع�ش ��ر م ��ن عمره .فق ��د عرثن ��ا على عدد
م ��ن تل ��ك املق ��االت واغلبها ادبي ��ة ،وقد
ا�ستمر بالكتابة االدبية بعد وفاة والده
وانتق ��ال جريدته اىل ا�س ��رته .ا�ص ��در
اول كت ��اب ل ��ه بعن ��وان (اب ��ي رفائي ��ل
بط ��ي) بعد ايام من وف ��اة ابيه املفاجئة
يف ني�س ��ان  .1956والي ��ك قائمة ب�آثار
فقيدنا الكبري الدكتور فائق بطي.
 .1ابي رفائيل بطي
بغداد ،مطبعة املعارف.1956 ،
 .2اخليانة الكربى
بغداد ،دار البالد.1959 ،
 .3ال�ص ��حافة العراقي ��ة ميالده ��ا
وتطورها
بغداد ،دار البالد.1960 ،،
 .4ق�ضايا �صحفية
بغداد ،دار البالد.1961 ،
� .5صحف ببغداد يف ذكرى ت�أ�سي�سها
بغداد ،من�ش ��ورات نقابة ال�ص ��حفيني
العراقيني.1962 ،
� .6ص ��حافة الع ��راق ،تاريخه ��ا وكفاح
اجيالها
بغداد ،دار االديب.1969 ،
�.7ص ��حافة االحزاب وتاري ��خ احلركة
الوطنية
بغداد ،دار االديب ،1969 ،ط.1
بغداد ،دار اجلاحظ ،1960 ،ط.2
� .8ص ��حافة مت ��وز وتط ��ور الع ��راق
ال�سيا�سي
بغداد ،دار االديب.1970 ،
 .9اعالم يف �صحافة العراق
بغداد ،مطبعة ال�ساعة.1971،
.10املو�سوعة ال�صحفية العراقية

بغداد ،دار االديب ،1976 ،ط.1
دم�ش ��ق ،دار امل ��دى للثقاف ��ة
والن�شر ،2011،ط.2
 .11ال�صحافة الي�سارية يف العراق
لندن.1985 ،
 .12الوجدان .اجلزء االول
ديرتويت  /م�شيغان ،2001 ،ط.1
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