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عدنان حسين :الصحافة في
سجن السلطة

عدنان حسين
مقاتل من أجل حرية الصحافة

من زمن التوهج

حميد الكفائي

ال أتذكر متى التقيت بالصديق
عدنان حسني الذي غادرنا اليوم،
ولكن أشعر بأنني أعرفه منذ عقود
طويلة ،إذ كنا نلتقي يف النشاطات
الثقافية العراقية يف مراكز
عديدة خصوص ًا ديوان الكوفة،
وكذلك يف املحارضات املتفرقة
التي تقيمها الجالية العراقية
يف بريطانيا .وكنت أزوره يف
مقر عمله يف الرشق األوسط
ويزورين يف مقر عميل يف يب
يب يس وقبلها يف مركز األبحاث
االقتصادية .وكنت أقرأ مقاالته يف
الرشق األوسط ،وكانت كلها ذات
عالقة وطيدة بالعراق وقد ُكتبت
مواضيعها
بشكل أنيق وبحثت
ُ
بشكل جيد فعدنان ال يكتب إال
الجديد واملفيد.

العدد ()4552

السنة السابعة

عشرة  -الخميس

( )21تشرين الثاني
2019

2

جمعتنا �أي�ضا �صداقات �أخرى ،فقد كنا دائم ًا نلتقي
بوج ��ود �صديقنا احلميم ،الراحل الكبري فالح عبد
اجلب ��ار ،الذي كان دائم ًا يجمعن ��ا عندما يعود �إىل
لن ��دن م ��ن ب�ي�روت .ولدين ��ا �أ�ص ��دقاء م�ش�ت�ركون
�آخرون كثريون ،منهم مي�سون الدملوجي وح�سن
اجلنابي وعواد نا�ص ��ر و�آخرون .وكذلك �صديقنا
امل�شرتك الأثري ،د� .أ�سامة فا�ضل اجلمايل ،الذي ال
التق ��ي به �إال وعدنان مع ��ي ،وكان �آخر لقاء جمعنا
يف �صيف العام املا�ضي ،وكان بدعوة من �أ�سامة يف
مكان لندين راق يليق ب�أ�س ��امة ،يُ�سمى (جتميعات
وولي� ��س)The Wallace Collections -
و�س ��ط لندن .وعندما زار �أ�س ��امة لندن قبل �ش ��هر،
دعوت ��ه كالع ��ادة �إىل لقاء يف مطعم تركي �ش ��مايل
لن ��دن ،وجمعت �أ�ص ��دقائي ك ��ي يلتقوا ب ��ه ،وكان
يتوقع �أن يرى عدنان بينهم ،لكن عدنان كان غائب ًا
للأ�سف ب�سبب مر�ضه .طلب مني �أ�سامة �أن نزوره
مع ًا ،ولكن للأ�س ��ف مل ت�س ��مح �ص ��حة عدنان بلقاء
جديد ،فقلت لأ�س ��امة ،يف زيارتك املقبلة �إىل لندن،
�سيكون عدنان قد جتاوز �أزمته ال�صحية ،و�سوف
نلتقي مع� � ًا كما اعتدنا .مل يخط ��ر ببالنا �أن عدنان
�سيغادرنا بهذه ال�سرعة.
مل ننقط ��ع �أنا وعدنان عن التوا�ص ��ل طوال العقود
الثالثة املن�ص ��رمة �س ��واء يف لن ��دن �أو الكويت �أو
الع ��راق ،عرب الهاتف �أو الإمييل �أو الوات�س �آب �أو
اللقاء املبا�ش ��ر ،فلم نكن ن�سكن بعيدين عن بع�ضنا
وطاملا ذهبنا مع ًا حل�ض ��ور املحا�ضرات واللقاءات
والن�شاطات الثقافية .م�شرتكاتنا كثرية وال �أتذكر
�أنن ��ا اختلفن ��ا اختالف ًا حاد ًا على �ش ��يء حمدد على
رغم تباي ��ن الآراء �أحيان ًا .عندم ��ا تركت عملي يف

بي بي �س ��ي وعدت �إىل العراق عام  ،2003زارين
عدنان يف جمل�س احلكم و�أخربين ب�أنه هو الآخر
مر�شح لأن يتوىل موقع ًا معين ًا يف الدولة ،لكنه �آثر
البقاء �ص ��حفي ًا م�س ��تق ًال ،وكان دائما يلومني على
تركي عملي ال�ص ��حفي يف بي بي �س ��ي والتوظف
يف الدول ��ة العراقي ��ة اجلديدة ،وكن ��ت يف البداية
ا�س ��تنكر ر�أي ��ه ه ��ذا ،لكنن ��ي �أدرك ��ت الحق� � ًا عمق
تفكريه .ويف النهاية ،مل ا�س ��تمر طوي ًال يف العمل
�ض ��من النظام القائم ب�سبب اختالف توجهاتي مع
توجهات الذين ا�ستولوا على احلكم ،وممار�ستهم
م�ضايقات �شتى معي كي (�أطف�ش و�أغادر) �إذ �أرادوا
ٍ
الدول ��ة كله ��ا لهم ،و�إبعا َد كلِ م ��ن يختلف معهم يف
الر�أي� ،أو من مل يكن مطيع ًا لهم وتابع ًا ،متام ًا كما
كان يفعل �صدام ح�سني ،بل �إنهم زادوا على �صدام
�أنه ��م ا�س ��تخدموا الدي ��ن واملذهب (وكيف �أن�س ��ى
املذه ��ب؟) ذريعة لإق�ص ��اء الآخرين واال�س ��تحواذ
عل ��ى كل �ش ��يء وك�أن الدي ��ن (واملذه ��ب… كي ��ف
�أن�س ��ى املذه ��ب)� ،إىل جان ��ب الدولة ،مل ��ك خال�ص
لهم منح ��ه �إياهم اخلالق عز وجل ،ولي�س م�ش ��اع ًا
للآخرين �أي�ض ًا.
ً
بقي عدنان وفيا لل�ص ��حافة التي �أحبها ومار�س ��ها
ّ
منذ تخرجه م ��ن كلية ال�ص ��حافة يف جامعة بغداد
ع ��ام  .1970وبع ��د  15عام ًا من العمل املتوا�ص ��ل
يف جريدة ال�شرق الأو�سط الدولية يف لندن ،غادر
عدنان موقعه املهم يف اجلريدة بعد �أن اختلف مع
رئي� ��س حتريرها اجلديد ،وق ��د غادرها بهدوء ومل
ينط ��ق بكلمة واحدة عن �س ��بب املغ ��ادرة .وعندما
�أحلحت عليه قب ��ل عامني تقريب� � ًا �أن يطلعني على
�س ��بب مغادرت ��ه� ،ش ��رح يل اخلالف ب�إيج ��از وقال
�إن الإدارة العلي ��ا للجري ��دة طلبت منه �أن ي�س ��تمر
يف العم ��ل ،و�أال يهتم للخالف م ��ع رئي�س التحرير
اجلديد ،لكنه ف�ضل املغادرة لأن عدم االن�سجام مع
رئي�س التحرير لن يجعل العمل �سه ًال.
ً
مل يجل� ��س عدن ��ان طوي�ل ً�ا يف بيت ��ه عاط�ل�ا ع ��ن
العمل ،فهو �ص ��حفي متمر�س وذو �سمعة طيبة يف
الأو�ساط ال�ص ��حفية العربية وتتمناه كل م�ؤ�س�سة
حمرتم ��ة .وبعد ف�ت�رة وجيزة ات�ص ��لت ب ��ه �إدارة
جريدة (�أوان) الكويتية عار�ض ًة عليه العمل مدير ًا
للتحرير فيه ��ا ،فوافق وانتق ��ل �إىل الكويت وبقي
هناك عدة �سنوات حتى �أغلقت ال�صحيفة ،وبعدها
مبا�ش ��رة ،طلبته جري ��دة امل ��دى البغدادية ليتوىل
رئا�س ��ة حتريرها ،وبقي يدير جري ��دة املدى حتى
�إ�ص ��ابته مبر�ض ال�س ��رطان يف كان ��ون الأول عام
 .2018كان عدن ��ان يكتب عم ��ود ًا يومي ًا يف املدى
وكن ��ت �أقول له ي ��ا �أبا فرح ،كنت �أق ��ر�أ كل مقاالتك

عندما كنت يف ال�شرق الأو�سط و�أوان ،ولكن الآن
�أ�ص ��بح م ��ن ال�ص ��عب متابع ��ة كل ما تكتب ب�س ��بب
كرثته .اقرتحت عليه �أن يكتب �أ�سبوعي ًا لكنه �أ�صر
�أن يكت ��ب عمود ًا يومي� � ًا حتت عنوان (�شنا�ش ��يل)
وكان حق� � ًا من �أهم االعم ��دة يف جريدة املدى� ،إىل
جان ��ب العم ��ود ال ��ذي يكتب ��ه الكاتب املب ��دع علي
ح�سني.
مل يخرب عدنان �أحد ًا مبر�ضه ،حتى �أقرب �أ�صدقائه،
وهم �أنا وعواد نا�ص ��ر ،بل دخل امل�ست�شفى بهدوء
ت ��ام .كنت ات�ص ��ل به لرتتي ��ب لقاء فيعت ��ذر لكونه
يعاين من وعكة �ص ��حية عار�ض ��ة .لكنني �أ�صررت
�أن �أزوره م ��ازال مري�ض� � ًا ك ��ي �أجل ��ب ل ��ه ال ��ورد
و�أطمئن على �صحته .رجاين �أن �أ�ؤجل زيارتي له
فرف�ض ��ت لأنني دائم ًا ا�ستثمر وجوده يف لندن كي
نلتق ��ي قب ��ل �أن يعود �إىل الع ��راق .عندها �أخربين
قائ�ل ً�ا “دعني �أغ ��ادر امل�ست�ش ��فى �أوال ثم زرين يف
البيت”! وحينها عرفت �أنه يف امل�ست�ش ��فى .هرعت
�إىل امل�ست�ش ��فى فوجدت ��ه يف ردهة خا�ص ��ة وكانت
ابنت ��ه فرح معه .ب ��دا يل عدنان معاف ��ى فلم يتمكن
منه املر�ض بعد وقد �أخربين ب�أن امل�س� ��ألة ب�س ��يطة
وكلها �أ�سبوع �أو �أ�سبوعني ويعود �إىل البيت.
م�ضى �أ�سبوع و�أ�س ��بوعان ومل يعد عدنان فذهبت
لزيارته مرة �أخرى �إىل امل�ست�ش ��فى .وكان قد �أعيد
�إىل الرده ��ة العامة مع باقي املر�ض ��ى ،ما يعني �أن
و�ض ��عه قد حت�س ��ن ،وقد بدا يل معافى �إذ ا�س ��تمر
ط ��وال تل ��ك الف�ت�رة يف كتاب ��ة مقاالت ��ه جلريدتي
املدى وال�ش ��رق الأو�س ��ط� .آخر مق ��ال كتبه عدنان
ن�ش ��ر يف ال�شرق الأو�س ��ط بت�أريخ .2019/3/18
وبعد هذا الت�أريخ بد�أت �صحته بالتدهور وعندما
كتبت له ر�سالة على الوات�س�آب� ،أجابني بكالم غري
مفهوم .فكتبت له باللغة الإجنليزية� ،إذ خ�شيت �أن
يك ��ون تلفونه جديد ًا ومل يدخل اللغة العربية فيه،
ف�أجابني بحروف �إجنليزية مرتبكة… قلقت عليه
وات�ص ��لت بفرح فطم�أنتني �أنه بخ�ي�ر “لكنه ي�أخذ
عالج� � ًا ي�ؤثر على تركي ��زه �أحيان ًا .ا ّت�ص ��ل به بعد
�أ�س ��بوع فرمبا يكون قد حت�س ��ن” .ظللت �أتوا�صل
م ��ع فرح ثم مع عمر ك ��ي �أعرف �أخبار عدنان وكانا
يطلعانني على �أخباره.
ويف �أح ��د الأي ��ام ،يف مت ��وز الفائت حتدي ��د ًا ،رن
هاتف ��ي املحمول� .أجبت وكان عل ��ى الطرف الآخر
عدنان ح�س�ي�ن ب�ص ��وته املمي ��ز (وينك ي ��ا �أبا عال.
تعال و ُزرين� .أنا يف البيت)! كدت �أطري فرح ًا لهذا
االت�ص ��ال �إذ ب ��دا عدن ��ان بخري متام ًا وق ��د حتدثنا
لب�ض ��ع دقائق .كان اليوم خمي�سا ،واتفقت معه �أن
نلتقي يوم ال�سبت.

مل ا�س ��تطع �أن �أكت ��م ه ��ذا اخل�ب�ر ال�س ��عيد ع ��ن
�أ�صدقائي ،ف�أعلنته ملجموعة الوات�س �آب الوحيدة
الت ��ي انتمي �إليه ��ا( ،لِرباليون) ،وقلت للأ�ص ��دقاء
�إنني �س� ��أعلن عليك ��م خرب ًا مفرح ًا وبال�ص ��ور يوم
ال�س ��بت ،فانتظ ��روين .ذهب ��ت ال�س ��بت �إىل منزله
ور�أيت ��ه وكان بخ�ي�ر ويتح ��دث م ��ع �ض ��يوفه بكل
اطمئن ��ان… التقط ��ت ل ��ه �ص ��ور ًا ون�ش ��رتها يف
الفي� ��س بوك و�أخ�ب�رت اجلميع �أن عدنان ح�س�ي�ن
بخري و�سيعاود ن�شاطه قريب ًا .
ت�س ��ر
للأ�س ��ف مل ت� �دُم فرحتنا ب�ش ��فاء عدنان ،ومل ِ
الأم ��ور عل ��ى ما ي ��رام� ،إذ ب ��د�أت �ص ��حته ترتاجع
وكلم ��ا طلبت من جنله عمر �أن �أزوره ،ين�ص ��حني
بت�أجيل الزيارة لب�ض ��عة �أيام ،حتى �أخربين اليوم
�أن �أباه قد فارق احلياة.
كان وق ��ع اخل�ب�ر �ص ��اعق ًا .ظللت �ص ��امتا لربهة ال
�أع ��رف م ��اذا �أفع ��ل .خنقتن ��ي الع�ب�رة لكنني كنت
يف مكان عام ال �أ�س ��تطيع فيه �أن �أبوح مب�شاعري،
فخنقتها كمد ًا
عدن ��ان �أك�ث�ر من زمي ��ل و�أك�ث�ر من �ص ��ديق .كنت
�أ�ش ��عر ب� ��أن يل �ص ��ديق ًا عمالق ًا ميكن ��ه �أن يذلل كل
املع�ض�ل�ات م ��ن �أج ��ل �أ�ص ��دقائه .وق ��د كان عدنان
هكذا فع ًال .فلي�س هناك ما ال ي�س ��تطيع فعله ،هكذا
كان ينظ ��ر �إىل احلياة .كل �ش ��يء ممكن �إن توفرت
مر� ��ض ،ق ��ال يل (نع ��م �أنا
الإرادة .وحت ��ى عندم ��ا ِ
م�ص ��اب بال�س ��رطان لكنني م�ؤمن ب�أنني قادر على
�إحلاق الهزمية باملر�ض( .
كان �أ�ص ��دقا�ؤه من كل �ألوان الطيف الإن�ساين .من
فال ��ح عبد اجلبار �إىل حممد بحر العلوم �إىل �أحمد
اجللبي ،وطاملا دعاين �أن �أرافقه �إىل جمل�س �أحمد
اجللبي يف ق�ص ��ر ال�س ��يف يف بغداد �أيام اجلمعة،
لكنن ��ي رف�ض ��ت لأ�س ��بابي اخلا�ص ��ة .كان يق ��ول
يل عندم ��ا نلتق ��ي يف �ش ��ارع املتنبي �أي ��ام اجلمعة
(ارج ��وك ي ��ا �أبا ع�ل�ا ،تعال مع ��ي ف�أحم ��د اجللبي
�س ��يفرح عندم ��ا ي ��راك)! لكنن ��ي مل �أفع ��ل فقد كنت
�أعتب على الراحل اجللبي يف �أمور كثرية ال جمال
لذكره ��ا الآن .واحلق يقال ف� ��إن �أحمد اجللبي كان
يحبني كثري ًا وطاملا �أغدق علي �صفات ال ا�ستحقها
يف كل لقاء جمعني به.
غادرن ��ا عدن ��ان ح�س�ي�ن ج�س ��د ًا ،لكنه �س ��يبقى يف
ذاكرتنا ووجداننا� ،ص ��ديق ًا �صدوق ًا �صادق ًا مبدئي ًا
خلوق ًا كرمي ًا متوا�ض ��ع ًا مت�ساحم ًا ذا �شرف وب�أ�س
عظي ��م .كان �ش ��جاع ًا ال يخ�ش ��ى يف احل ��ق لوم ��ة
الئ ��م وكنت دائم ًا �أقول له (وج ��ودك يف العراق يا
�أب ��ا فرح يعطين ��ي �أمال ب�أن العراق �س ��وف ينه�ض
يوما).
رحي ��ل عدن ��ان �أحدث ثلمة يف حيات ��ي وكان جزء ًا
مهم ًا منها .كيف �أزور العراق وال �أجده يف جريدة
امل ��دى؟ كيف �أجتول يف �ش ��ارع املتنب ��ي وال التقي
بعدن ��ان فيه؟ كيف مير �أ�س ��بوع دون �أن اتلقى منه
الر�س ��ائل واملكامل ��ات؟ كل م ��كان يف لن ��دن وبغداد
والكوي ��ت يذك ��رين بعدنان ح�س�ي�ن .ي ��ا �إلهي ماذا
�أفعل…
�أعود �إىل مقولتي القدمية التي قلتها عندما مر�ض
�أحد �أ�صدقائي قبل خم�س �سنوات:
�صدمات الدهر
�صديق حميم تعاد ُل
�ساع ٌة مع
ِ
ٍ
ٌ
تمُ
ولفت ٌة نبيلة منه حي همو َم ال�سنني
ُ
تخفف وط�أ َة الآال َم
وانتباه ٌة ح�صيف ٌة
�صديقي نف�سي ،ال فرق
مع الأ�صدقاء تكثرُ ُ املباهجُ وترتقي الأحالم
�شحذ الهمم
وتزو ُل الهمو ُم و ُت َ
لكنها لي�ست بال ثمن
نع ��م لي�س ��ت ب�ل�ا ثمن… ف ��كل ي ��وم ندف ��ع الثمن
باهظ ًا.

رشيد الخيون

عل ��ى خراب قدمي وعراق مدمى .ما كان هذا حلمه،
وبع ��د انهيار احلل ��م عاد مِ ن جدي ��د يعار�ض ،وهو
ببغداد ،يتلفت خ�شية مِ ن ر�صا�صة قنا�ص ،بعد ِّ
كل
مقال ين�شره.
قل ��تُ ي ��ا عدن ��ان� ،أمطمئ ��ن �أن ��ت مل ��ا حول ��ك؟ وهل
لدي ��ك حماي ��ة كافي ��ة؟ ق ��ال وطن ��تُ نف�س ��ي عل ��ى
القلق ،وق ��رار الهجرة مِ ��ن جديد قائم ��ا .ثار عليه

الإ�س�ل�ام ُّيون عندم ��ا و�ص ��ف مفكره ��م ومنظرهم
�إبراهيم اجلعفري بالروزخ ��ون ،ودخلوا معه يف
م�س ��اجالت ،واال�س ��تغراب مل ��اذا يعت�ب�رون مفردة
“روزخون” عيبا و�ش ��تيمة ،بينما ع�ص ��رهم هذا
هو ع�صر “الروزخون َّية” بامتياز.
كان ال ��داء الوح� ��ش غر�س �أنيابه يف ج�س ��د عدنان
ح�س�ي�ن ،ومل يعط �إ�ش ��ارة له حتى متك ��ن منه ،ومل

رح� � َل ال�ص ��حايف َّ
ال�ش ��ديد الكلم ��ة عل ��ى الف�س ��اد
والفا�س ��دين ،عل ��ى الإره ��اب والإرهابي�ي�ن ،عل ��ى
اجلماع ��ات امل�س ��لحة الوالئية ،رح� � َل يف يوم كان
�أ�ش� � َد حاج ��ة لقلمه ،عرب عم ��وده “�شنا�ش ��يل” يف
�ص ��حيفة “امل ��دى” البغداد َّية ،ومقاله الأ�س ��بوعي
يف �صحيفة َّ
ال�شرق الأو�سط.
ال�ص ��حافة وال�سيا�س ��ة �أي�ض ��ا ،فخرج
متر� ��س يف َّ
مرغما ليكون يف املعار�ض ��ة ،الت ��ي كان ي�أمل فيها،
تطبيق �ش ��يء مِ ن �ش ��عاراتها ،التي كان يدافع عنها
عدنان ح�س�ي�ن ،ويُحرب مقاالته لها ،وهو امل�ش ��رف
على امللف العراقي يف َّ
ال�شرق الأو�سط.
غ�ي�ر �أن اخليبات تكاثرت ،و�ص ��ار وجها لوجه مع
ال�س ��لطة ،و�إذا بالوجوه غري
املعار�ض ��ة وه ��ي يف ُّ
الوجوه ،وال�ض ��مائر غري ال�ضمائر ،ما كان عدنان
ح�سني يحلم بنظام جديد �أو عراق جديد� ،إال وفاق

يبق غ�ي�ر انتظ ��ار ال َّرحيل .كان �ص ��دمة لي�س لفقد
عزيز ح�س ��ب� ،إمنا لفقد يراع ي ��رد عليهم باحلجة،
كان مقاله عبارة عن تفا�صيل موثقة ،ومِ ن وثائقهم
ومن�شوراتهم.
لو كانوا �أ�صحاب حلم و�إخال�ص ل�شعبهم ووطنهم،
لأحزنهم توقف مقال عدنان ح�سني ،لأنه كان ي�ضع
�أمامه ��م عيوبه ��م ،وم ��اذا عليه ��م فعل ��ه ،كان ذل ��ك
ل�ص ��احلهم و�ص ��الح الوطن ،لكنهم كان ��وا يقر�أون
مق ��االت عدنان ح�س�ي�ن و�أعمدت ��ه بغ ��رور ال َّتمكن
بوهم احلماي ��ة مِ ن خارج
مِ ن ال�س ��لطة وال�ث�روةِ ،
احل ��دود ،ومل يفهم ��وا �أن الكلمة �أم�ض ��ى ال�س�ل�اح
املحتمني به.
لقد �س� � َّر ه� ��ؤالء غياب عدن ��ان ح�س�ي�ن ،وتكفل لهم
املر�ض الع�ص ��ي ب�إ�س ��كاته ،بينما يحزن لغيابه َمن
ك�ش ��فوا �ص ��دورهم لر�ص ��ا�ص القنا�ص�ي�ن ،و�س ��ط
�س ��كون �أو خر� ��س الطبقة املثقف ��ة ،املتواطئة على
ما يبدو مع �س ��رايا القنا�صني .قطعا عدنان ح�سني
لي�س مِ ن هذه الفئ ��ة ،فاحللم كان حلمه ،ومل تتعبه
املعار�ض ��ة ،الت ��ي بد�أها من عقود طويل ��ة .نعم ،يا
عدن ��ان ،ترك ��ت فراغا ،ورحل ��ت مع موك ��ب الذين
تراكم ��ت كلمات ��ك يف �أرواحه ��م فانفج ��روا يف
تظاهرات ت�شرين غ�ض ��با ،حتى �أرعبوا الفا�سدين
وحماته ��م مِ ��ن خارج احل ��دود .كنت تعل ��م ،و�أنت
ت�صارع املوتَ ،من ي�سره موتك و َمن يحزنه!
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الصديق الصدوق عدنان حسين يستعجل الرحيل

ومن َحزن لرحيله
عدنان حسينَ ..من ُس َّر َ

ع���������ن ع���������دن���������ان ح���س���ي���ن
إنعام كجه جي

مات عدنان ح�س�ي�ن يف الوقت اخلط�أ .غادر الدنيا
ع�صر اخلمي�س املا�ضي(  10ت�شرين االول ) ليغيب
قل ��م �ش ��جاع يحتاجه العراقي ��ون وه ��م يف امل�أزق
الأ�شد ،يف �أعجب حاالت دولتهم .تلك التي و�صفها
يف مق ��ال له ب�أنها «الدولة امل�ستع�ص ��ية» .وكنت قد
عرفته طالب ًا �س ��بقني �إىل ق�سم ال�ص ��حافة يف كلية
الآداب ،ث ��م زمي�ل ً�ا يف يومية «الث ��ورة» ،بعد فرتة
�أم�ض ��اها يف الكوي ��ت ناجي ًا بجلده م ��ن املالحقة.
ر�أين ��ا �أيام ًا كاخلي ��ال ،يعمل فيها حمرر �ش ��يوعي
يف جري ��دة ح ��زب البعث .جمعتنا غرفة �ص ��غرية،
املكت ��ب ل�ص ��ق املكت ��ب .وم ��ن �أول ابت�س ��امة طيبة
عرفت �أن �ص ��داقة غري عادية �س�ت�ربطني ب�إن�س ��ان
نادر يف �صفائه ،رقيق يف �صالبته.

بعد �سنوات قالئل مت ّزقت �شا�شة اخليال .انفرطت
اجلبهة الوطنية واختفى عدنان .و�أم�س عرفت من
من�ش ��ور للمهند�س نبيل دمّان� ،أن زميلي ال�س ��ابق
ا�ش ��تغل �أواخ ��ر ال�س ��بعينات عام ًال ب�أج ��رة يومية
يف م�ش ��روع «بالندة» ل�ش ��ق الطرق� ،أق�صى �شمال
الوط ��ن .هن ��اك ال �أح ��د يطال ��ب العم ��ال الوقتيني
بوثائق �أو �شهادات ح�سن �سلوك من دوائر الأمن.
وكان عدن ��ان ق ��د فق ��د عمل ��ه يف جري ��دة «طري ��ق
ال�ش ��عب» بعد �أن �أغلقتها ال�س ��لطات .ويكتب نبيل
د ّم ��ان« :قمت بتن�س ��يب عدنان للعمل م ��ع املهند�س
البنغالدي�ش ��ي ديوان �ش ��م�س العارفني ،امل�س� ��ؤول
ع ��ن �إدام ��ة ال�س ��يارات واملكائ ��ن الثقيل ��ة ،ف�أخ ��ذ
ي�س ��اعده يف م�س ��ك ال�س ��جالت وترتي ��ب بطاق ��ات

ال�ص ��يانة ملئات الآليات يف امل�ش ��روع .وكان يبيت
يف خمي ��م العم ��ال ذوي امله ��ارة ،اللح ��ام حمم ��د
املو�ص ��لي والكهربائي ك ��رمي توم ��ي وامليكانيكي
تيلي علي وغريهم.»...
وج ��د عدنان ح�س�ي�ن طريق ًا للخروج م ��ن العراق.
ويف ال�س ��نة نف�سها غادرت البلد للدرا�سة .تباعدت
بينن ��ا امل�س ��افات حت ��ى ع ��اود زميل ��ي الظهور يف
لن ��دن ،ي�أت ��ي يف زي ��ارات ق�ص�ي�رة �إىل باري� ��س
ونلتقي بالو ّد نف�س ��ه ،ك�أننا مل نفرتق .لكن احتالل
الع ��راق ع ��ام  2003ر�س ��م بيننا خط ًا عميق� � ًا .كان
هو من النا�ش ��طني يف املعار�ض ��ة وقد �أيد امل�شروع
الأمريكي وكنت �أنا �ض ��د غ ��زو العراق مثلما كنت،
من قبل� ،ض ��د غ ��زو الكويت .لذلك �أكت ��ب ال لأنعى

�ص ��ديق ًا ،ب ��ل لأق ��ول �إن اخل�ل�اف ممك ��ن حتى يف
املواقف امل�ص�ي�رية� ،إذا و�ض ��عنا بني �أعيننا متيمة
حب الوطن.
عدنا لنجتمع على �ص ��فحات ه ��ذه اجلريدة .يكتب
ما ي�ش ��اء و�أكتب ما �أ�ش ��اء .مل �أقر�أ نقد ًا مل ��ا �آل �إليه
الواقع العراقي واحلكومات التي جرى تن�ص ��يبها
عل ��ى رق ��اب العب ��اد ،مثلما ق ��ر�أت لعدنان ح�س�ي�ن.
وكن ��ت �أزور لن ��دن ونتع ��ارك ونحن ن� ��أكل الكباب
وخب ��ز التنور� .أو �أراه يف �أبوظبي �أو �أ�ص ��يلة �أو
ب�ي�روت وثالثنا العراق .خ�ش ��يت علي ��ه من جر�أته
مقاب ��ل متطرف�ي�ن يتعامل ��ون بالر�ص ��ا�ص .وكان
ق ��د كت ��ب مق ��ا ًال يف ه ��ذه اجلري ��دة ي�ص ��ف رئي�س
احلكوم ��ة بـ«الروزخ ��ون» ال ��ذي ي ��دور يف امل� ��آمت
احل�س ��ينية يروي احلكايات الديني ��ة وينال �أجر ًا
م ��ن امل�س ��تمعني .لك ��ن عدنان �س ��خر من خ�ش ��يتي
و�ضحك بطيبته املد ّرعة ووا�صل الق�صف.
ح�ي�ن عاد للعم ��ل يف بغداد �ص ��ار يف قلب احلدث.
ازداد جر�أة يف تو�ص ��يف ما ي ��رى .كتب عن حلف
وثي ��ق ب�ي�ن الإره ��اب والإدارة الفا�س ��دة .ومل ��ا
ن�ش ��رت روايتي ّ
«ط�شاري» عن ت�ش ��تتنا يف البالد،
ع ّل ��ق يق ��ول�« :إن يف داخ ��ل العراق وعل ��ى امتداد
ّ
الط�ش ��ار العراق ��ي املنب�س ��ط عل ��ى ط ��ول خريط ��ة
العامل وعر�ض ��ها ،م ��ن �أ�س�ت�راليا ونيوزيالندا �إىل
الأمريكت�ي�ن ،ثمة املئات م ��ن البارزين يف جماالت
الأدب وال�ص ��حافة والفن ��ون والهند�س ��ة والط ��ب
والعل ��وم التطبيقي ��ة ،يوحّ دهم �س ��وء احلظ الذي
�ألقى بهم �إىل دروب احلياة يف الزمن اخلط�أ .زمن
الديكتاتورية الغا�ش ��مة ثم زمن �أم ��راء الطوائف.
وله�ؤالء ف�ض ��يلة املعاندة ومواجهة قبح ال�سيا�سة
بجمال الإبداع».
�أع ��رف �أن قلب ��ك ي ��ا �ص ��ديقي اخت ��زن جب ��ا ًال م ��ن
اخليبة والأ�س ��ى .لذلك مل متت بكامت ال�ص ��وت بل
بال�سرطان.
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* عملت في العديد م��ن الصحف العربية
فماذا قدمت لك؟

عدنان حسين:

العم ��ل يف ال�ص ��حافة غ�ي�ر املحلي ��ة �أ�ض ��افت يل
الكث�ي�ر واهم �ش ��ي ه ��ي املو�ض ��وعية ،فال�ص ��حفي
لي�س فق ��ط ذاك املتمكن م ��ن اللغ ��ة والكتابة و�إمنا
من يختار املوا�ض ��يع بعيدا عن التحيزات وامليول
ال�شخ�ص ��ية ،ومن �أهم حمطات عملي يف ال�صحافة
العربية كانت مع �ص ��حيفة ال�ش ��رق الأو�سط عندما
هاج ��رت �إىل بريطاني ��ا ع ��ام  1992ومت تعيين ��ي
حمررا لل�ش� ��ؤون العراقية منذ  1993حتى ،1993
وبعد ت�س ��لم عبد الرحمن الرا�ش ��د رئا�سة التحرير
ق ��ام بتعييني مدير حترير حت ��ى عام  2006قدمت
ا�س ��تقالتي لغر� ��ض العم ��ل م ��ع �ص ��حيفة "�أوان"
الكويتية حتى .2010

الصحافة في سجن السلطة

* ف��ي النهاية تعم��ل اليوم ف��ي صحيفة
محلية "المدى" ،كيف حصل ذلك؟

لقاء اجراه  :حسين علي داود
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قادت الصدفة عدنان حسني،
الصحايف ونائب رئيس
تحرير جريدة "املدى" ،إىل
املهنة عندما اختار قسم
الصحافة يف كلية اآلداب
بجامعة بغداد ،ستينات
القرن املايض ،أحدى
مقاالته لنرشها يف صحيفة
الجامعة.
بعد أربعة عقود من العمل
يف الصحافة ،ال يجد عدنان
حسني نفسه راضي ًا ،اليوم،
عن الوضع اإلعالمي الذي
يصفه بـ"الفوضوي" ،محي ًال
األسباب لغياب نقابة مهنة
حقيقية وترشيعات متعقلة
ببناء الدولة.
مع ذلك ،يقول حسني يف
هذا الحوار إن الصحافة ،ال
تزال "مهنة املتاعب اللذيذة".

* وهل مارست نشاطات سياسية ؟

 نع ��م كن ��ت ع�ض ��وا يف احل ��زب ال�ش ��يوعي،وب�س ��بب ذلك اعتقلت غري م ��رة وعندما تخرجت
من اجلامعة مل تتح يل فر�صة التعيني يف وظيفة
حكومية �أ�سوة بباقي زمالئي ،بد�أت العمل وفق
نظ ��ام املكاف� ��أة يف جمل ��ة الإذاع ��ة والتلفزيون،
وكن ��ا جمموعة معروفة نكتب له ��ذه املجلة وفق
نظ ��ام املكاف� ��أة منه ��م زه�ي�ر اجلزائ ��ري وفال ��ح
عبد اجلب ��ار وفاطمة املح�س ��ن وعبا� ��س �ألبدري
وح�س�ي�ن احل�س ��يني ،كم ��ا كتبت ع ��دة حتقيقات
ملجل ��ة �أل ��ف ب ��اء وموا�ض ��يع �أخ ��رى يف جملتي
واملزمار .
* ه��ل عمل��ت ف��ي صحيف��ة "طري��ق
الشعب"؟

* كيف كانت بدايتك مع الصحافة؟

 كانت م�ص ��ادفة ،تخرجت من املرحلة الثانوية يفاحللة يف بابل حممال ب�إ�ش ��ادات �أ�س ��اتذتي بقدرتي
عل ��ى كتاب ��ة الإن�ش ��اء ،وت�س ��لحت بقراءة ع�ش ��رات
الكت ��ب يف مكتب ��ة املدر�س ��ة و�ش ��اركت يف �إ�ص ��دار
ن�شره مدر�س ��ية مبثابة مطبوع ،ذهبت بعد التخرج
�إىل �أجلامع ��ة ويف خاط ��ري درا�س ��ة اللغ ��ة العربية
لرغبتي يف �ص ��قل لغت ��ي وموهبتي بع ��د حماوالت
لكتابة ال�ش ��عر� ،أثناء التقدمي �إىل كلية الآداب ق�س ��م
اللغة العربية اكت�ش ��فت �إنها ت�ض ��م ق�س ��ما لل�صحافة
وهو ما �أثار ف�ضويل وقدمت فورا للدرا�سة يف ق�سم
ال�صحافة .بعد عودتي �إىل املنزل تلقيت عتب والدي
ال ��ذي مل يكن را�ض ��يا عن قراري لأنه ��ا مهنة متاعب
بالن�س ��بة �إلي ��ه خ�صو�ص ��ا وان ن�ش ��اطه ال�سيا�س ��ي

وع�ض ��ويته يف احلزب ال�ش ��يوعي وت�سمنه من�صب
قي ��ادي فيه بعد ع ��ام  1958جلبت للعائلة امل�ش ��اكل
و�أراد �إن ابتعد عن كل ذلك و�إن �أ�صبح مدر�سا.
* وكيف كانت الحياة الجامعية؟

 يف اجلامع ��ة كنت م ��ن الطلبة اجليدين درا�س ��يا،كان ��ت لدين ��ا �ص ��حيفة خا�ص ��ة بالكلي ��ة ا�س ��مها
"ال�ص ��حافة" وعمل ��ت فيه ��ا حت ��ى تولي ��ت �إدارة
حتريره ��ا ،يف �إحدى املرات كتب ��ت مقاال ينتقد فيها
اجلامعة متحدثا عن م�ش ��كلة تخ�ص طلبة الأق�س ��ام
الداخلية وهو ما �أثار �س ��خط رئا�س ��ة اجلامعة التي
�أو�ص ��ت بف�ص ��لي تل ��ك ال�س ��نة الدرا�س ��ية لك ��ن احد
�أ�س ��اتذتي �آن ��ذاك كان يوق ��رين تو�س ��ط يل و�ألغي
القرار .

 التح ��ول امله ��م يف حيات ��ي كان م ��ع "طري ��قال�ش ��عب" عندما قرر احلزب ال�ش ��يوعي �إ�ص ��دار
�صحيفة ناطقة با�سمه ،و�شاركت يف االجتماعات
التح�ضريية لإطالق ال�صحيفة يف �أيلول ،1973
وكن ��ت حمرر فيه ��ا ويل عمود �أ�س ��بوعي ،وكان
يو�س ��ف ال�ص ��ائغ يف حينه ��ا م�س� ��ؤول ق�س ��م
املنوعات ،ومن ح�س ��ن حظ ��ي ،عملت حتت يديه
وا�ستفدت منه الكثري واعتربه معلمي ،وا�صلت
العم ��ل يف ال�ص ��حيفة حت ��ى �إغالقها ع ��ام 1979
وا�ض ��طررت بعده ��ا �إىل االختف ��اء لأين كن ��ت
مطلوب لل�س ��لطات وخرجت �سرا �إىل لبنان عرب
�سوريا.
* كيف قضيت أيام الغربة؟

 ان�ش ��غلت بال�ص ��حافة ،عملت خ�ل�ال عامي 81و 82يف الإع�ل�ام الفل�س ��طيني يف بريوت ،ومن
ث ��م انتقلت �إىل قرب�ص للعم ��ل مع جملة" املوقف
العرب ��ي" الت ��ي كان ير�أ� ��س حتريره ��ا �س ��عدي
يو�س ��ف ،وكنت رئي�س ق�س ��م ال�ش� ��ؤون العربية،

 يف  2010ذهب ��ت �إىل دب ��ي ملناق�ش ��ة م�ش ��روعلإ�ص ��دار جري ��دة الكرتوني ��ة عراقي ��ة �ض ��خمه
وبا�ش ��رنا العمل ب�ضعه �أ�ش ��هر لكن امل�شروع توقف
ب�س ��بب التكاليف الكبرية ،بعدها يف احد زياراتي
لبغداد التقيت بفخري كرمي رئي�س حترير �صحيفة
"املدى" وهو �صديق قدمي وعر�ض علي العمل يف
ال�صحيفة والبقاء يف بغداد ،مل �أحتم�س كثريا �أول
الأمر لأين كنت ارغب العودة �إىل لندن ،لكن وافقت
يف النهاية ومت تعييني نائبا لرئي�س التحرير.

* عاص��رت عق��د الس��بعينات والعق��د
ال��ذي أعقب الع��ام  ،2003أيهما األفضل
صحفيا؟

* هل تقصد إن العمل الصحفي فوضوي
في الوقت الراهن؟

 ال�صحافة والإعالم يف البالد لها م�شاكل كثريةوال�س ��بب غياب قان ��ون لتنظيمها ،نحتاج قوانني
لتنظي ��م العم ��ل ال�ص ��حفي والإعالم ��ي ولي� ��س
تقيي ��ده ،للأ�س ��ف ال�س ��لطة عندم ��ا ت�ض ��ع قوانني
ال�ص ��حافة والإع�ل�ام وحري ��ة ال ��ر�أي ف�إنها تكون

* لك��ن هن��اك قان��ون للصحفيي��ن أقره
البرلمان قبل سنتين؟

 ه ��ذا القان ��ون �س ��ئ للغاي ��ة لأنه مل يقدم �ش ��يءلل�ص ��حفي على �ص ��عيد حرية التعبري واحل�صول
على املعلومة ،ومل ي�ضمن وقف �إ�ساءات ال�سلطات
الر�سمية لل�صحفيني وخ�صو�صا القوات الأمنية،
فال�ص ��حفي عندما يذه ��ب �إىل م ��كان التظاهرات
لتغطي ��ة احلدث �س ��يكون معر�ض ��ا لالعتقال حاله
حال املتظاهرين وهذه الظاهرة يجب وقفها.
* لم��اذا واجهت الصحافة هذه الفوضى
وقلة الحرفية رغم األموال الكبيرة التي
صرفته��ا المنظم��ات الدولي��ة للتدريب
بعد 2003؟

 -للأ�س ��ف ال�ش ��ديد هذه الأموال تعر�ض ��ت لف�ساد
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وهي �أول جملة ت�أخذ موقف من �ص ��دام ح�س�ي�ن
ب�شان احلرب العراقية – الإيرانية.
ب�س ��بب ن�ش ��اطي يف املجل ��ة الحق ��ت املخاب ��رات
العراقي ��ة عائلت ��ي يف بغ ��داد ،و�أر�س ��لوا يل �أبي
ووال ��د زوجتي لإقناع ��ي بوقف ن�ش ��اطي مقابل
�سالمة عائلتي لكنني رف�ضت التوقف ،وات�صلت
عندها بفخري كرمي امل�س�ؤول املبا�شر يف احلزب
ال�ش ��يوعي وطلب مني الع ��ودة فورا �إىل بريوت
الن احتمال اغتيايل يف قرب�ص كبرية.
عن ��د عودت ��ي عمل ��ت يف جمل ��ة "اله ��دف
الفل�س ��طينية" التي كان ير�أ�س حتريرها غ�س ��ان
كنف ��اين ووا�ص ��لت العمل فيها حت ��ى عام 1990
عن ��د االجتي ��اح العراق ��ي للكوي ��ت ،والن املجلة
وقفت �إىل جانب �صدام ا�ضطررت �إىل تركها.

 ميكن قيا�س ذلك ب�أمرين ،على م�ستوى احلرياتمل تك ��ن لدين ��ا حري ��ات كافي ��ة يف ال�س ��بعينات،
غالبية ال�ص ��حف كانت حزبي ��ة وهناك الكثري من
التابوهات �س ��واء تتعلق بالأح ��زاب التي متتلك
ال�ص ��حف �أو ال�س ��لطة القائمة ،ولكن من الناحية
املهني ��ة كانت العمل ال�ص ��حفي والإعالمي يتمتع
مبهني ��ة ن�س ��بية ،ف�ل�ا اح ��د ي�س ��تطيع العم ��ل يف
ال�ص ��حافة �إال الأكفاء واملقتدرين� .أما بعد 2003
�أف ��ق احلري ��ات �أو�س ��ع لكنها �أي�ض ��ا مقيدة بع�ض
ال�شئ ،ولكننا نعي�ش و�سط م�شاكل كثرية ونفتقد
املهني ��ة  ،الن املهنية والكفاءة تب ��دو غائبة كثريا
للعاملني يف القطاع الإعالمي وال�صحفي.

مقي ��دة ،ولكنن ��ا نري ��د قانون ��ا غر�ض ��ه التنظي ��م
ي�ض ��من حري ��ة التعبري والنقد وي ��رد �أي حماولة
للع ��دوان عل ��ى تقييد حري ��ة ال�ص ��حفي واملثقف
والأديب و�أي �شخ�ص كان.

كب�ي�ر ،وهن ��اك الكث�ي�ر م ��ن املنظم ��ات واجلهات
ا�ستغلت مو�ضوع التدريب ال�صحفي والإعالمي
ك ��ي ت�س ��تفيد �شخ�ص ��يا ،وكل ما تقوم ب ��ه ور�ش
تدري ��ب �ش ��كلية ،التقيت بالكثري من الأ�ش ��خا�ص
الذي ��ن �ش ��اركوا يف الكث�ي�ر م ��ن ه ��ذه الور�ش مل
ي�ستفيدوا منها �شيئا.
* أليس��ت متابع��ة ه��ذه الظاه��رة م��ن
مهام النقاب��ات والمنظم��ات المختصة
بشؤون الصحافة واإلعالم؟

 امل�ش ��كلة ال منتل ��ك نقاب ��ات ومنظم ��ات مهني ��ةحقيقي ��ة ،نقابة ال�ص ��حفيني تفت ��ح �أبوابها لأالف
الأ�ش ��خا�ص مم ��ن لي� ��س له ��م عالقة بال�ص ��حافة،
فهي ال تت�ش ��دد بقبول ع�ض ��وية النقاب ��ة ،كما هو
معم ��ول به يف ال ��دول الأوربية وحت ��ى العربية.
يف احد زياراتي �إىل م�ص ��ر التقيت بوكيل نقيب
ال�صحفيني امل�صريني جمال فهمي� ،س�ألته عن عدد
�أع�ضاء النقابة امل�صرية فقال  3000ع�ضو ،وهي
الدولة العريقة يف تقاليدها ال�صحفية والإعالمية
الرا�س ��خة كم ��ا �إنه ��ا نقاب ��ة حقيقي ��ة تداف ��ع ع ��ن
ال�ص ��حفي� ،أما نحن يف العراق ف�أع�ض ��اء النقابة
يزيد هذا العدد بخم�سة �أ�ضعاف �أو �أكرث!.
�أ�ؤك ��د انه م ��ا مل منتل ��ك نقاب ��ة تهت ��م باملهنية فال
نتوق ��ع �إن يك ��ون لدين ��ا و�س ��ط �ص ��حفي مهن ��ي
حممي من الدخالء ،ولن تتوقف و�س ��ائل الإعالم
املرتزق ��ة والبعيدة ع ��ن املهنية عن تعكري �ص ��فو
قطاع الإعالم ،الن هذه امل�ؤ�س�س ��ات هي من تفتح
�أبوابها لتوظيف �أي �ص ��حفي ب�ص ��رف النظر عن
خربته وكفاءته.

* لك��ن ه��ذه األم��ور تتداخ��ل بجمل��ة
تشريعات ضرورية بعضها سياسية..

 بال�ض ��بط ،فج ��زء كب�ي�ر م ��ن م�ش ��كلة العم ��لال�ص ��حفي والإعالمي تتعلق بغياب قوانني مهمة
لبن ��اء الدولة ،مثل قانون الأح ��زاب الذي لو كان
موج ��ودا لعرفنا م ��ن �أين حت�ص ��ل الأحزاب على
الأم ��وال ولأوقفن ��ا قي ��ام بع� ��ض ه ��ذه الأحزاب
با�ستخدام الإعالم و�سيلة للت�سقيط ،كما �إن هناك
حاج ��ة لإ�ص ��دار ت�ش ��ريع ينظم احلي ��اة النقابية،
وهذه الت�شريعات جزء من مهام الربملان.

* بعد هذه المسيرة الطويلة على مدى
أربع عقود ،هل تس��مي الصحافة مهنة
المتاعب كما يقال؟

 �إنه ��ا مهن ��ة املتاعب اللذي ��ذة ،عملي ال�ص ��حفيو�ض ��عني �أم ��ام جمازف ��ات كث�ي�رة ،ذهب ��ت م ��رة
�إىل اريرتي ��ا �أي ��ام احل ��رب الأهلي ��ة ،ويف 1991
كن ��ت و�س ��ط معركة ب�ي�ن جي� ��ش �ص ��دام وقوات
البيم�شركة ،ولكنني ل�ست نادما الختياري العمل
ال�صحفي لأنها مهنة حقيقية.

* وماذا عن الشناش��يل التي تكتبها في
صحيفة "المدى"؟

 ال�شنا�ش ��يل �ض ��لت ترافقن ��ي من ��ذ ع ��ام ،1990عندم ��ا �أ�ص ��درنا �أن ��ا وجمموع ��ة م ��ن املغرتب�ي�ن
يف لندن بينه ��م فائق بطي ور�ض ��ا الظاهر وعبد
املنع ��م االع�س ��م ،جملة با�س ��م "ر�س ��الة العراق"،
اتفقن ��ا على ن�ش ��ر ما ي�ش ��به العمود يف ال�ص ��فحة
الأخ�ي�رة منها ونتن ��اوب على كتابته �أ�س ��بوعيا،
واقرتحت �أنا ا�س ��م �شنا�ش ��يل ،و�أثن ��اء عملي يف
ال�ص ��حف الكويتية �أي�ض ��ا كتبت عمود �أ�سبوعي
كان خم�ص�ص ��ا لل�ش� ��أن العراقي با�س ��م �شنا�شيل،
وعندم ��ا ع ��دت �إىل الع ��راق كتب ��ت عم ��ودي يف
"امل ��دى" بنف�س اال�س ��م ،وفكرته �إن ال�شنا�ش ��يل
معروف ��ة بكونه ��ا ذاك اجل ��زء الأعل ��ى املط ��ل من
املن ��ازل �إىل ال�ش ��ارع "الدربون ��ة" الت ��ي متث ��ل
العراق وال�شنا�ش ��يل مبثابة العني التي تطل على
�أحوال العراقيني.
 عن :موقع املونيتور االلكرتوين
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فـي وداع إنسان كبير
علي حسين

عدنان حسين..

د .حسين الهنداوي

مقاتل من أجل حرية الصحافة
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كان لقائي االول مع الكاتب الراحل عدنان ح�سني
يف خري ��ف  1966ويف كلي ��ة الآداب خ�ل�ال تبادل
حدي ��ث عابر وك ّن ��ا مع ًا� ،آنذاك ،اع�ض ��اء يف احتاد
الطلب ��ة الع ��ام يف اجلمهورية العراقي ��ة ،الوطني
الهوي ��ة الث ��وري القل ��ب واجل ��وارح� .أدب ��ه اجلم
املق�ت�رن برتي ��ث فط ��ري ال ي�ض ��اهيه اال تعط�ش ��ه
املبك ��ر اىل التماه ��ي م ��ع مهن ��ة العمل ال�ص ��حفي
االرق ��ى واالك�ث�ر حري ��ة ،م ��ع واقعي ��ة معلن ��ة،
م�س ��تلهما كل م ��ا يف الفكر الدميقراطي الي�س ��اري
من اغراء البحث عن الت�س ��امي واملثالية اىل ابعد
ح ��دود املمك ��ن .واتذك ��ر ببهج ��ة م�ش ��اركته يافعا
يف ا�ض ��راب طلب ��ة جامعة بغداد ،وجه ��ده املتميز
 ،وع�ب�ر جري ��دة (ال�ص ��حافة) الت ��ي ا�ص ��درها مع
رفاق له يف ق�سم ال�ص ��حافة باجلامعة ،يف اجناح

االنتخاب ��ات الطالبية لعام  ،1967والتي اعتربت
الأ�صدق تعبريا يف تاريخ العراق كله �آنذاك لي�س
لأن ذل ��ك االحتاد الي�س ��اري العتيد فاز بن�س ��بة 76
يف املائة من اال�ص ��وات يف تل ��ك االنتخابات التي
الغ ��ت نتائجه ��ا احلكومة الع�س ��كرية العارفية يف
نف�س اليوم ،امنا اي�ض ��ا لأن جيال جديدا من كتاب
وطنيني ا�شداء ،وعدنان ح�سني يف مقدمتهم ،ولد
منذ تلك التجربة الن�ض ��الية الرائدة و�سيت�ص ��دى
ب�ص ��مود حيوي دفاعا عن حرية ال�ش ��عب العراقي
وعن حرية ال�صحافة ب�شكل خا�صة.
تل ��ك االنتخاب ��ات ونتائجه ��ا ك�ش ��فت ع ��ن تطل ��ع
املواط ��ن العراق ��ي اىل احلي ��اة الدميقراطي ��ة
الكرمي ��ة واحلري ��ات والتح ��رر م ��ا عج ��ل عملي ��ا
بع ��ودة الفا�ش ��ية البعثي ��ة اىل احلكم اث ��ر انقالب

 17مت ��وز  ،1968فيم ��ا كان لها ثمن ج�س ��يم على
الكت ��اب والفنان�ي�ن وال�ص ��حفيني االح ��رار الذين
تعر�ض ��وا اىل اال�ض ��طهاد واالعتق ��ال واحلرم ��ان
م ��ن العمل .وهكذا فقد حتمل عدنان ح�س�ي�ن فرتة
قا�س ��ية م ��ن التهدي ��د بالت�ص ��فية بع ��د تخرجه من
ق�س ��م ال�ص ��حافة بجامعة بغداد عام  1970وعانى
احلرمان والتهديد داخل العراق حتى ا�ض ��طراره
على مغادرة العراق م�شرد ًا عام  1980اىل بريوت
ثم �إىل دم�ش ��ق وبعدها اىل لندن عام  1990حيث
بد�أ حياة اكرث ا�س ��تقرارا وطموحا على ال�ص ��عيد
احليات ��ي واملهن ��ي اال ان ��ه ظ ��ل ين ��زف �أمل ًا ا�س ��م ُه
العراق...
ومن اخل�صال االخرى التي متيز بها عدنان ح�سني
على رفاقه ،روحه املدنية املرتفعة على الع�صبيات

احلزبي ��ة والفئوي ��ة والن ��زوات اال�س ��تعالئية
القومية واملهنية وااليديولوجية فيما ظل �ضمان
حرية وكرامة ال�ص ��حفيني �شاغله الأول على اكرث
م ��ن �ص ��عيد كما تثبته جه ��وده الكب�ي�رة واملثابرة
يف ت�أ�سي�س ورئا�س ��ة النقابة الوطنية لل�صحفيني
العراقي�ي�ن وتطويره ��ا ك ��ي تك ��ون وتنه� ��ض
كم�ؤ�س�س ��ة نقابية راقية و�أمينة وم�ستقلة حقا يف
الدفاع عن حقوق وحريات ال�ص ��حفيني العراقيني
ومناه�ضة كل �إجراء من �ش�أنه تقييد حرية التعبري
والت�ضييق على احلق يف احل�صول على املعلومة
معت�ب�را ان �إغ�ل�اق مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
ميث ��ل عدوانا بذاته على حرية التعبري ف�ض�ل�ا عن
كونه �إج ��راء غري جمد ،ومذك ��را دائما بانه ورغم
كل �إج ��راءات �ص ��دام ح�س�ي�ن مبنع التق ��اط البث
التلفزي ��وين الف�ض ��ائي والإنرتن ��ت" ..مل ينج ��ح
يف حف ��ظ نظامه اىل الأبد" ،لأن "الدولة الناجحة
هي التي ترد على �أعدائها بال�ش ��فافية وباملزيد من
ال�شفافية ولي�س ب�إقامة الأ�سوار".
بهذه الروحية الوطنية امل�س�ؤولة وبنف�س االفكار
االوىل الت ��ي الهمتن ��ا اياه ��ا احلرك ��ة الي�س ��ارية
العراقي ��ة يف ع�ص ��رها الذهب ��ي قبل نحو ن�ص ��ف
قرن� ،س ��يقول عدنان ح�س�ي�ن لنا يف �آخر منا�س ��بة
للي ��وم العاملي حلري ��ة ال�ص ��حافة" :ال دميقراطية
من دون حري ��ة التعبري ،وال حرية تعبري من دون
حرية ال�صحافة ،وال حرية �صحافة من دون حرية
تدف ��ق املعلوم ��ات املق�ت�رن بحرية الو�ص ��ول اىل
املعلومات وبحرية ن�ش ��ر املعلومات على ان يكون
كل ه ��ذا حق ًا لي�س لل�ص ��حفيني وعموم الإعالميني
ح�سب ،و�إمنا لكل املواطنني.
وداعا �ص ��ديقي ابا فرح ،لكنه �س ��يظل حزينا يوم
رحيل ��ك هذا ،ايها املقاتل البا�س ��ل م ��ن �أجل حرية
ال�ص ��حافة وال�ص ��حفيني ،والوطن ��ي اجلريء يف
مقارعة الرباب ��رة واالوبا�ش القدامى واجلدد من
من كل جن�س ومن اي جحر قادمون.

تعرف ��ت �إىل عدن ��ان ح�س�ي�ن قب ��ل ان التقي ��ه ذات
ي ��وم من ع ��ام  2009عندما ج ��اء �إىل امل ��دى ،لكي
ين�ض ��م اىل قافل ��ة كتابه ��ا ،قبل ان يق ��رر البقاء يف
بغداد ي�ش ��ارك اهلها معاناتهم،ويت�س ��لم م�س�ؤولية
ادارة التحري ��ر يف �ص ��حيفة امل ��دى .كان "اب ��و
ف ��رح" قب ��ل ه ��ذا التاري ��خ ين�ش ��ر مق ��االت ناري ��ة
يف �ص ��حيفة ال�ش ��رق االو�س ��ط  ،ويق ��دم تغطيات
�ص ��حفية عما يج ��ري يف العراق قبل ان ين�ص ��رف
�إىل الكتابة ال�سيا�س ��ية بنف�س ��ه ،متميز ًا مبا�ض ��يه
ال�ص ��حفي وخربت ��ه املهني ��ة الك�ب�رى .وبعك� ��س
الكاتب ال�سيا�س ��ي ،ظل �أ�س ��لوبه مده�ش ��ا وجملته
ب�س ��يطة وجذابة وم�ؤث ��رة  ،يف املدى تعرفت على
�شخ�ص ��ية اخرى� ،شخ�ص ��ية الإن�س ��ان املتوا�ض ��ع
واملح ��ب للآخري ��ن ،ظللنا نلتقي �ص ��بيحة كل يوم
نتحاور ونتفق ونختلف احيانا يف تقييم الو�ضع
من اجل ان ت�ص ��در املدى يف اف�ض ��ل �صورة ،ويف
ال�س ��نوات التي عملت خالله ��ا معه ،كنت عنيدا يف
بع�ض االحيان ،ونزق ��ا يف احيان كثرية ،ويف كل
املرات كان "ابو فرح" يتجاوز حما�س ��ة املهنة كما
كان ي�س ��ميها والتي تتلب�س ��ني احيانا ،ويف اليوم
ال ��ذي اكتب في ��ه عم ��ودا او مقاال �ص ��حفيا ،كان ال
ي�ت�رك الي ��وم مي�ض ��ي ،م ��ن دون ان ي�ش�ي�ر اىل ما
قدمته ،ويف كثري من االحي ��ان اجده يتباهى امام
ال�ضيوف وهو ي�شري اىل غرفتي يف املدى .
خ�ل�ال �س ��نوات العم ��ل ال�س ��عيدة م ��ع عدن ��ان
ح�س�ي�ن ،ب ��د�أت �أتع ��رف �إىل عدن ��ان ح�س�ي�ن �آخر:
عدن ��ان االن�س ��ان ال ��ذي يبحث عن ق�ص ���ص النا�س
ويومياتهم ،حماوال ان يتابع ما يجري ليكتب عنه
مبهارة وموهبة يفتقدها الكثري من الذين نقر�أ لهم
هذه االيام ،وليك�ش ��ف لنا نح ��ن تالمذته عن قدرة
مبهرة يف طرح الق�ض ��ايا ال�سيا�س ��ية واالجتماعية
بعم ��ق وثقافة ،وبرق ��ي امتاز فيه �س ��واء يف عمله
ال�ص ��حفي او حياته ال�شخ�ص ��ية .وبقدر ما نتذكر
ان�س ��انيته وحمبته للجميع ،بقدر ما يحزننا ،نحن
رفاقه يف هذه املهنة ويف ال�ص ��حيفة ،ان يغيب عنا
يف هذا الزمن الع�صيب.
يخت�ص ��ر عمود عدنان ح�س�ي�ن "�شنا�شيل " امل�شهد
العراق ��ي يف كلم ��ات ال تتج ��اوز االربعمئ ��ة كلمة،

و�إذا �أرد الواح ��د من ��ا ان يعرف ما ج ��رى منذ عام
 2003فعليه بقراءة عدنان ح�س�ي�ن الذي ظل حتى
عام ��ه الأخري قبل املر�ض الفت ��اك يكتب عن الوطن
الذي نحلم به جميعا .كل مقالة عن الف�ساد ي�سبقها
حديث تلفزيوين او ا�ش�ت�راك يف تظاهرة او ندوة
تف�ض ��ح اخل ��راب .وكل وق ��وع يف غ ��رام العراق،
ترافقه امرا� ��ض يف القلب وهم ��وم جعلت املر�ض
اخلبيث يتمكن منه يف غفلة من ابت�س ��امته التي مل

تكن تفارق مالحمه.
عندما �أعود اليوم �إىل ذكرياتي معه� ،أكت�ش ��ف �إىل
�أي مدى كان ان�سانا �أنيق ًا يف كل �شيء ،يف امللب�س
وال ��كالم والكتاب ��ة� ،ص ��حفي مبرتب ��ة قائ ��د فرق ��ة
�سيمفونية تعزف اجمل االحلان ،ي�ؤمن ان البحث
ع ��ن احلقيقة مهمة االعالم االوىل واالخرية ،ويف
كل �ص ��باح كان يقول للجميع ان املواطن هو املالك
احلقيقي لل�صحيفة ،فنحن ن�صنعها له وحده.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

عدنان حسين..المناضل والثوري..

االخراج الفني :حيدر الكواز

وذكريات السنين
نذير األسدي
كان املرحوم عدنان …�.ش ��ابا يافعا و�سيما بانت
على ق�سمات وجهه طموحات وامال وا�سعة…
كان كث�ي�ر اجللو� ��س يف مقه ��ى املرح ��وم حم ��ي
احل ��اج حبي ��ب م ��ع جمموع ��ه م ��ن اال�ص ��دقاء من
ادباء و�ش ��عراء ومثقفني…كنت ا�ص ��غر منهم…
لكني كنت ا�س ��تمتع بحديثهم وافكارهم وثقافاتهم
املرموقة…يف ايام ال�صيف ….
كنت كثريا ما اراه مع جمموعة من ال�شباب املتنور
يقر�أون اال�شعار ويلعبون الدومنو…والطاويل
ميزج ��ون بني الفكاه ��ة واجلد ..وا�س ��مع مزاحهم
و�ضحكاتهم ترج املقهى…

كان كثريا ما يرتدي…الد�شدا�ش ��ة البي�ض ��اء…
وبيده جريدة او كتاب .
يف احد االيام �سمعت انه قبل يف كلية االداب ق�سم
االعالم وكانت ان ��ذاك الحتظى باهتمام ومقبولية
االخري ��ن الذي ��ن يبحث ��ون ع ��ن كلي ��ات ت�أم ��ن لهم
الوظيفة والعمل بعد التخرح…
لك ��ن طموح ��ه كان مي ��دان االعالم ليف ��رغ وجهات
نظره واراءه وافكاره….
لال�سف انقطعت اخباره بعد حرب العراق وايران
..ومل اعرف عنه �شيئا..
لك ��ن جنم ��ه ا�ض ��اء �س ��ماء الع ��راق بع ��د �س ��قوط
الدكتاتوري ��ة الت ��ي كان ��ت تطارده …ع ��اد عدنان
بقوة اىل ميدان العمل ال�صحفي من خالل مقاالته
واطروحاته ال�سيا�س ��ية وحتليالته لالو�ض ��اع من

خ�ل�ال مناب ��ر القن ��وات الف�ضائية….و�ص ��حيفة
طري ��ق ال�ش ��عب و�ص ��حيفة امل ��دى والت ��ي ا�ص ��بح
امل�شرف االول على اعدادها….
�ش ��اع وانت�شر ا�س ��مه بني االعالميني وال�صحفيني
الكب ��ار واردف املكتب ��ة االعالمي ��ة بالعدي ��د م ��ن
االفكار واحللول…
ان ��ه اب ��ن املدحتي ��ة الت ��ي .احت�ض ��نته ب�س ��اتينها
وانهاره ��ا و�ش ��وارعها يوم ��ا حت ��ى اغ�ت�رب عنها
وغاب…
وحينما مات…عاد اليها �ص ��وتا ت ��ردده احلمائم
وزغردات الطيور..
رحم الله املنا�ض ��ل والثوري والبط ��ل الذي طوى
رحلة العمر يف الت�صدي للدكتاتورية….
والظلم.

طبعت بمطابع مؤسسة
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أكان عليك أن تثقّ ل علينا أحزانَنا يف زمن الفقدان واألىس الجامعي!...
افرتاق تحول فيها املوت من فجيعة ش��خصية ،إىل ما يشبه
غيب الرحيل املبكر عدنان حس�ين يف لحظة
ٍ
َّ
موات الضمري وهو يحصد أرواح ًا تتشوف لحياة إنسانية جديرة بالبرش...
انحدار ،حيث ال معنى
عدن��ان ،كأين بك قد تقصدت الغياب يف لحظ��ة البلوى ،لكيال ترى ما نحن فيه من
ٍ
ومسارب يف كل اتجاه ليذ ّكرنا مبا
نتوءات وتشققات
يوم
للدم عند املفسدين يف األرض ،إذ يشق له كل ٍ
ٍ
َ
بلغناه من ذل القنوط وغياب الرؤية!...
فخري كريم

ً
باسال
هكذا رأيتك
قب ��ل �أكرث من �أربع ��ة عقود مل يكن الأم ��ل قد تدثر
بثِقل الوهم ،وما ينتظرنا من م�صاير ي�صبح فيها
الفق ��دان وليمة يومية للطغاة .ك َّن ��ا نرى الأبواب
آتيات من الأيام ال
م�ش ��رعة على بريق �أملٍ واعد ب� ٍ
ت�ش ��به غريها وهي مت�س ��ح �آثار وعثاء دروب من
ك َّر�س ��نا حياتن ��ا لرفع ال�ض� �يّم ع ��ن كواهلهم ،التي
هدَّها اجلور ونال منها التعب .وخالل ال�س ��نوات
ّيات
حمن وتعد ٍ
املتتاليات ،ورغم كل ما واجهنا من ٍ
و�ص ��نوف العذاب ظللتَ �أنت مع رفاقك وجمايليك
ت�س ��تقبل العاديات بطاقة الأمل والتحدي ،جتعل
م ��ن قلم ��ك من ��ارة ي�ست�ض ��يء به ��ا م ��ن يبحث عن
احلقيق ��ة ،ويتكئ عليها من يريد جتاوز ال�ش ��عور
باخل ��ذالن .و�أينم ��ا تن َّقل ��تَ و�أنت حتم ��ل يراعك،
فلم جتان ��ب احلقيقة ،ومل تتخ َّل ع ��ن الدرب الذي
اخ�ت�رت ،ومل ترتاج ��ع� ،أم ��ام ال�ص ��عاب وتع ّق ��د

امل�شهد ال�سيا�س ��ي وعتمة اخليارات الفكرية ،عما
ظلل ��ت م�ؤمن� � ًا ب�أن ��ه ال ��درب اله ��ادي لتحقيق حلم
الباحثني عن اجلنة يف الأر�ض.
هكذا ر�أيتك با� ً
سال ،مواظب ًا على ا�ستك�شاف مغاليق
يوم ،لت�ض ��خ التفا�ؤل بني
الأم ��ور و�أنت تكتب كل ٍ
زمالئك يف «املدى» اجلريدة وامل�ؤ�س�س ��ة ،وتندفع
الحت�ض ��انهم والأخذ بيد من ت ��رى فيه خامة لوعد
بالتكوّ ن والتطور.
�أخ ��ي عدن ��ان ،لقد �أثقل ��ت بغيابك م ��ا تبقى يل من
�أي ��ام ،وجعلتني �أعي�ش وح�ش ��ة البقاء بال رفقتك،
و�أن ��ت تنب� ��ض باحليوي ��ة يف �أروق ��ة «امل ��دى»،
وتعفيني من متاعب �أرهقتني على مدى �سنوات.
كنت �أتوهم �أن للأح ��زان حدود ًا ،وللدموع مناز َل
جت ��ف منابعها ،لكنن ��ا �أ�ص ��حاب ذاك اجليل الذي
توه ��م و�أوه ��م ب�أنه ي ��كاد يت�ش ��مم رائح ��ة اجلنة

على الأر� ��ض ويلتقط مباهجها ،نن ��وح على �آمال
خ�ض ��بت حياتن ��ا بالدم امل�س ��تباح لي�ص ��بح الوهم
مف ��ازة جلحي ��م يزداد �س ��عري ًا م ��ع تعاق ��ب الأيام
والعقود و�إيذان ًا بانزياح الأمل ،وح�ص ��اد ال�صرب
على املكاره ،ل�ش ��دة االن�سالخ عن الواقع وتغييب
الوعي.
�ص ��ارت �ض ��مائرنا مرات ��ع للخيب ��ة ،والقب� ��ض
عل ��ى جم ��ر �أ�ش ��باه الرجال مم ��ن مل ي�س ��تبقوا لنا
غ�ي�ر الإح�س ��ا�س ب ُذل الإك ��راه على ابت�ل�اع مرارة
فحيح
فجائعن ��ا ،التي تب ��دو كما لو �أنها ف ��م ينفث
َ
الكراهي ��ة والقن ��وط م ��ن ق ��رب �إدراك احلقيق ��ة،
وانبعاث الوعي.
�أيه ��ا العزيز عدن ��انَ ،مل اخرتت الغي ��اب يف وقت
كن ��ت �أح ��وج ما �أك ��ون لبقائك تخفف عن ��ي ك�آبتي
و�ش ��عوري باخل ��ذالن ،يف زم ��ن مل يع ��د لل�ش ��رف

والت�ض ��حية والقي ��م ال�س ��امية تل ��ك املع ��اين التي
رايات تب�ش ��ر بامل�س ��تقبل ،وما يحمل
ك ّنا نرفعه ��ا
ٍ
من وعد باجلم ��ال والعدالة وامل�س ��اواة والكرامة
الإن�س ��انية ...و�ص ��ار انته ��اك احلرم ��ات والنهب
والف�س ��اد والكراهي ��ة والتغ ��وّ ل عل ��ى �س ��لب كل
احلق ��وق حت ��ى �أقله ��ا �ش� ��أن ًا ثقاف ��ة ،ي�س ��تخدمها
بكل الو�س ��ائل والأدوات �أ�ش ��باه الرجال ،لإذاللنا
واحل ��ط م ��ن كرام ��ة �ش ��عبنا وجتري ��ده م ��ن �أي
حماولة ال�ستعادة الأمل؟!
عزي ��زي عدنان ،لقد خذلتني كم ��ا فعل قبلك ،فائق
وغ ��امن وعل ��ي ال�ش ��وك وعب ��د ال ��رزاق ال�ص ��ايف
وعب ��د الإله النعيم ��ي وفوزي ك ��رمي ،وكما فعلت
ب�شرى...
ْ
من وا�سكن حيث ال مكانَ للمظامل ،وتغييب الوعي،
و�أوهام من ال يرى امل�صري والفقدان.

