الصحافة اليسارية في العراق  ...امسية التاريخ المشرف في الهاي
عبد الرزاق الحكيم
تأكيدا لنهجها الثابت والمستمر في دعم ورعاية الثقافة والمثقف العراقي وتعضيد ابداعهم فيي المهجير الهولنيد
واالوروبي على حد سواء اقاميت جمعيية البييت العراقيي فيي النيا دنهياع وبالتعياو مي رابةية بابيل للننياني
والكتيياا الييديمقراةيي العييراقيي فييي نولنييدا  ,احتنالييية توقي ي كتيياا المبييدر الييدكتور يييياا الةييا ي الموسييوم
(الصحافة اليسارية في العراق  , )9002 -4291جيدير بالييكر ا نييا الكتياا نيو الثاليل فيي سلسيلة التوثييق
لالعالم العراقي التي يقوم بها الباحل الدكتور الةا ي  ,وكا بحثه االول الموسوم (تاريخ الصحافة في البصرة
 ) 9002 -4882قد استحوي على انتمام الشارر االعالمي االكاديمي منه والمهني لما توفر علييه مي اسيلوا
في التارخة والتوثيق ودقة انتقاء المصادر والمراج ومصداقيتها  ,وكا الدكتور الةا ي قد اعقبه بكتابه الثياني
تحت عنوا ( التظليل االعالمي م صناعة الخبر الى صناعة السينما ) .

االحتنالية  :شهدت احتنالية توقي الدكتور الةا ي على مؤلنه الثالل في سلسلة التوثيق لالعالم العراقي حضورا
نوعييا الفتييا لحشييد مي الكتيياا واالدبيياء والننيياني وممثليي عي السيينارة العراقييية فيي النييا و بعي منظمييات
المجتم المدني العراقية في نولندا....
في مقدمة االحتنالية تحدل السيد ر يس الهي ة االدارية لجمعية البيت العراقي قا ال  :كيم نحي سيعداء فيي عامنيا
نيا اي نح نشهد انجاز المبدعي تترى كيالبرد  ,فبياالمس القرييا جيدا كنيا نحتنيي معيا بمنجيز المبيدر الروا يي
واالعالمي االستاي جاسم المةير وكنا احتنينا معا بمين الننانية المبدعية بييدر البصير شيهادت مةربية االدييا
وشهدنا توقي الننانة الشابة نادي على البومها الغنا ي االول واليوم نحتني بمنجز المبدر االستاي اليدكتور ييياا

الةا ي الموسوم الصحافة اليسارية في العراق وفي القابل م االيام سنحتني معكم بمنجز الننيا المبيدر ( احميد
شرجي ومنجزه الموسوم المسرح العربي م االستعارة الى التقليد ) .

وفي ختام حديثه ترك الحكيم الحديل للدكتور سالم االعرجي الي قيال  :لسيت خبييرا فيي مجيال الصيحافة وا
توفرت على تجربة مهنية بسيةة  ,اال اني سأحاول قراءة الكتاا عليى وفيق مسيتويي البحثيي والمعنيياتي  .لقيد
توفر الباحل الةيا ي عليى انيم سيمات الباحيل االكياديمي متمثلية فيي التجيرد عي الهيوى ودقية انتقياء المصيادر
والمراج والتواجد داخل مشكلة البحل والحاجة اليه جديرا باليكر ا الةا ي حلحيل منهيوم اليسيار فيي تعرييف
اجرا ي خدمة لمقتضيات مشكلة البحل واندافه ومنهجية البحل .
ا الةا ي لم يقدم فهرست للصحافة العراقية اليسارية والشييوعية العربيية منهيا والكورديية بيل سيعى اليى تقيديم
ببلوغرافيييا عي المحييرري والكتيياا والمشييتغلي فييي الصييحافة العراقييية الوةنييية وكييا يلييك مي وجهيية نظيير
المتواضيعة دعمييا اكاديميييا علميييا لليييات التوثيييق  ,كمييا ا الةيا ي قييدم نمييايم مي الخةيياا االعالمييي العراقييي
اليسار والشيوعي  ,اماة اللثام م خالله ع وةنية يلك الخةياا الراميي اليى ارسياء اليدعامتي االساسييتي
للحياة السعيدة  ,الديمقراةيية السياسيية والديمقراةيية االجتماعيية  ,واسيتعر الةيا ي فيي منجيزه ومي نافييت
الهييوام  ,اسييتعر انييم المنعة نييات السياسييية فييي العييراق المعاصيير والحييديل موضييور البحييل  ,ولييم يبييرح
استعراضه تعاةي تلك المحةات خارم سياقها التاريخي فقد كا منجز الةا ي  -وا لم يك يقصد يليك  -احيد
ابرز الشهادات الواجا اضافتها الى عشرات الشهادات بحق الحزا الشيوعي العراقي وقياداته المناضلة .
كما ترك الدكتور الةا ي للمتلقي نافية مشرعة تةل على منجز صحافي مهييا مي خيالل حديثيه عي الصيحافة
االنصارية الشيوعية  ,آليات العميل ,مانيية الخةياا  ,انميية القيراءة والتثقييف اليياتي ليدى المقاتيل الشييوعي -
االنصار – آليات االرشنة والحنظ والتوزي  ,نيا وكا االعرجي قيد وعيد بتقيديم دراسية تنياق ميا ورد مي
افكار وةروحات يات صيلة بيبع الوقيا والمواقيف السياسيية السييما يات العالقية بتياريخ الحيزا الشييوعي
العراقي .

بعد حديل الدكتور سالم االعرجي تح دل الدكتور الةا ي ع األنمية التي يحظيى بهيا التوثييق باعتبياره تيدوينا
للتاريخ يهدف الى حنظ الترال الثقافي واشار الى ا كتابة التاريخ ...ال يمكي ا تكيو عمليية اسيتعادة ولكنهيا
عملية فحص وتدقيق وسد الثغرات في المورول الثقافي ومحاولة ةرح سيناريونات متعدد للحيديل التياريخي
شريةة ا تتم بيروح محاييدة  ,بعيدنا تنياول اليدكتور الةيا ي المينهي اليي جيرى عليى اساسيه انجياز الكتياا
فأشار الى انه واجه اولى الصعوبات في تعريف منهيوم اليسيار اليي عليى ضيو ه تيم فيرز الصيحف التيي تبنيى
توثيقها وقال بأ نييا المنهيوم ليم يكي ملتبسيا فيي سيتينات القير الماضيي كميا نيو الييوم ولكي مسيانمات(
غرامشي) في ما سماه (المثقف العضو ) وةروحات مدرسة فرنكنورت التي تيأثر منكرنيا الماركسييو بكيل
م (فرويد) وعالم االجتمار (ماكس فايبر ) وكيلك مجلة اليسار الجديد الصادرة فيي لنيد عيام  4222بر اسية
تومبس قد اكسبا المنهوم محددات جديدة ابتعدت ع اساسيات النظرية الماركسية وقد سانم في نيا الحرك
الييي بييدل بييالمزم النكيير بييي الماركسييية والمنجييزات النكرييية الجديييدة فييي العداليية االجتماعييية مييا ةرحيية
خروشوف في الميؤتمر العشيري للحيزا الشييوعي السيوفييتي  ,بعيدنا تنياول اليدكتور الةيا ي منيردات الكتياا
و لشار انه م ثالل فصول تناول النصل االول صحف الحركية الشييوعية والتيي كانيت  88صيحينة ويكير انيه
للنترة م  4291ولغاية سقوة النظام الملكي لم تصدر علنا غير صيحينتي والبياقي صيدرت عليى نحيو سير
ويضم نيا النصل ايضا الصحف التي صدرت خيارم العيراق وكييلك صيحف األنصيار الشييوعيي فيي منياةق
القتال في كردستا العراق وعيددنا  23صيحينة وضيم النصيل الثياني الصيحافة الصيادرة باللغية الكرديية( يات
التوجه اليسار وكا عددنا  18صحينة  .وتنياول النصيل الثاليل الصيحافة اليسيارية خيارم الحركية الشييوعية
وقد وثق الباحل  88صحينة كما وثق للعدييد مي الصيحف اليسيارية التيي كانيت تصيدر خيارم العيراق وبيي
الباحل ا بع الصحف السرية والتي كانت تصدر في السجو والمعتقالت لعبت دورا ناما في حياة الحزا
الشيوعي العراقي الداخلية كصيحينة (السيجي الثيور ) ولشيار اليى ميا لسيماه ( عةي الثقافية ) واليي اعتبيره
السبا فيي قييام مجموعيات صيغيرة معزولية فيي جبيال (بهيدينا )ومةياردة مي قبيل السيلةة فيي بغيداد ب صيدار
صحف تكتا باليد وتوزر على قواة العمليات وتتضم اخبار القتال والقصص القصيرة وقصا د شعرية تتاب
اساليا ومنةلقات جديدة فضال ع مقاالت النقد النكر واألدبي .

وبعد فترة االستراحة  ...فس المجال للمداخآلت واألس لة والنقا

...

مامستى محمود  :قدم قدم مداخلة مكثنية  ,حيول لنميية الحياديية المةروحية فيي الكتياا  ,مي يكير الواقي اليي
يجا ا نستنيد منه ,كحركة اليسار والحركات التقدمية  ...وتعريف الصحينة اليسارية ...

وضييرا امثليية مي الواقي الصييحني فييي نولنييدا  ,فمييثال صييحنية ( النييولكس كرانييت ) الهولندييية معييروف عنهييا
صحينة يسارية واضحة المعالم  ,وني صحينة تقدمية  ,علمانية  ,يسارية  ,حتى وا كتا فيها كتاا يميني ...
في حي جريدة ( تلغراف )  ...يمينية  ,ولكنها علمانية  ,وتناد بحقوق االنسا  ...في حي  ,جريدة ( تراو )
جريدة يمينية  ,دينية  ....حتى ول كتا فيها سكرتير الحزا االشتراكي  ,او اليسار األخضر  ...تبقى يمينية ,
دينية  ...وقال ايضا  ,نح لحد اال لم نستنيد م الترال االوربيي  ....اليميي ننيا فيي نولنيدا يعلي عي ننسيه
بانه يمي  ...واليسار ليضا  ,وبدو وجل لو خوف  ...تةرق الى جرييدة ( الحيوزة ) المييكور فيي الكتياا ...
وني جريدة دينية  ,بالرغم م وجود كتاا شيوعيي لو يساريي  ,يكتبو فيها  ...وكيلك ( خيه بيات ) جرييدة
قومية  ...واكد على ضرورة خروم اليسار واليساريي الى العل  ,بعييدا عي المكاتيا والمقيرات  ...والييناا
الى اقامة العالقات م الحركات االجتماعية والثقافية والتقدمية  ,لكسبها  ...عبر ةرح برنامي واض  ,ومقبول
ومعبر ع نموم اوس الجمانير .

كريم كةافة  :تحدل ع المنهي واألنمية التاريخية للكتاا  ,وموضوعه غير المسبوق  ...ويعتبير مرجي مهيم
للبحول والدراسات  ...وتةرق ايضا الى منهوم اليسارية  ...حيل فيه اشكالية  ,وخاصة في العراق  ,فهو غير
واض  ....منهوم اليسار قديما  ,له داللته الواضحة  ,مني ظهوره في البرلما النرنسي  ...ولو ا نيا المنهوم
,متحرك  ....فمثال الحركات واالحزاا القومية  ,فيها يسار وفيها يمي  ,وحتى البعيل اليى حيد ميا  ,قبيل ثيورة
تموز  , 38فيه جناح يسار وآخر يميني  ...وكيلك الحركات الراديكاليية دخليت اليى منهيوم اليسيار  ....اشيار
الى صحافة االنصار  ,التي ال يعرفها سوى االنصار اننسهم والدكتور الباحل ( يياا الةا ي)  ...ونيي كيادت
ل تنسييى تمامييا  ,ل لييم تكي فييي نيييا البحييل  ...وقييال ايضييا  ,اليسييار فييي العييراق تعيير الييى عمليييات قاسييية
وةويلة م القم واالضةهاد والسجو والتصنية الجسيدية ...ولحيد اال تميارس ضيدنم كيل اسياليا االقصياء
وانحسار للثقافة التقديمة والحريات وحقوق االنسيا  ...ولكي فيي العيالم  ,ننياك تةيور نيوعي ونميو للحركيات
اليسارية  ,ومهرجا اللومانيته في فرنسا  ,يمثل حركة اليسار الجديد .

د .جميال السيامرا ي  :تحييدل عي عمييق اليسيار فيي العييراق  ...واثنيى علييى بحيل د .ييياا  ,بانييه وثيق لتيياريخ
الحركيييييييية الصييييييييحنية واالعالمييييييييية اليسييييييييارية العراقييييييييية  ,وكييييييييا حياديييييييييا فييييييييي بحثيييييييية وكتابييييييييه .
ربي البدر  :ثم ابدار د .يياا في بحثه ودراسيته للصيحافة اليسيارية فيي العراقيية  ...وتسيا ل عي الصيحافة
العراقية اليسارية  ,باقية اليوم في العراق ؟ ...وبايا ينسر الباحل  ,ضعف للثقافة اليسارية في عراق اليوم ؟

جليل الحلوا ي  :تحدل ع قرار المن لتوزي جريدة ( اتحاد الشيعا ) فيي جنيوا العيراق والنيرات األوسية ,
م قبل قا د النرقة االولى حميد حصونة  ...وموقف القوى واالحيزاا اليسيارية منيه  ...واوضي كينيية توزيي
الجريدة سريا وايصالها للقراء في عموم نيه المحافظات .

باسمة بغيداد  :تحيدثت عي انميية كتياا د .ييياا  ,باعتبياره مصيدر مهيم للةلبية وللدارسيي والبياحثي حيول
الصحافة في العراق ومنها الصحافة اليسارية .
وكا آخر المتحدثي  ...لبو فرح  ...حيل تةرق الى موضور عالقة الشكل بالمضمو  ,وضيرورة الوضيوح
ولنميته  ,لكي يعرف القار ء  ...ا صحينة يختار  ,وحاجته اليها  ...وننا تكم لنمية الصبغة التي تصةبغ
بها نييه الجرييدة لو تليك  ...الجرييدة المعبيرة عي المنيانيم الديمقراةيية  ,وحقيوق االنسيا  ,والحرييات العامية
والخاصة  ,والمساواة  ...والتي تعكس نموم الناس  ,وةرق واساليا ونقد ومعالجة اإلخناقات في برامي وإداء
الحكوميية  ...ورف ي مةاليييا النيياس  ,وخاصيية شييريحة النقييراء والعيياةلي ع ي العمييل  ,خريجييي الجامعييات ,
ومختلف المراحل الدراسية  ,ومسألة الخدمات  ,والنساد االدار والمالي  ,وسرقة اصوات الناخبي  ,والتيدخل
في الشأ القضيا ي  ,ومسيألة العدالية االجتماعيية واإلقتصيادية والسياسيية  ...كيل نييه المواضيي  ,تحيدد نويية
الصحنية  ,إ كانت يسيارية لو يمينيية لو دينيية لو ةا نيية لو قوميية  ...الصيحينة اليسيارية  ...تتعيدى كيل نييه
المصةلحات المصةنعة إلغرا سياسية ضيقة  ...استبدادية  ,متخلنة .

لجاا اليدكتور ييياا  :بشيكل مكثيف عي المالحظيات واألسي لة  ...بعيدنا تيم توقيي الكتياا وتوزيعيه للحضيور
الكريم  ,وقدمت باقات زنور للباحل د .يياا الةا ي م قبل جمعية البيت العراقي  .جيدير بالييكر ا اليدكتور
سالم االعرجي كا غادر االحتنالية عند االستراحة مستاينا لظرف نام الم به ليلك لم يسعنه وقته للمشاركة في
المدخالت والحوار م تقديم باقة زنور له تقديرا لجهوده وتحمله عناء السنر وقبول دعوتنا إلدارة االحتنا ية.

