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: المستخلص   

 وتكمن,  العشرٌن المرن فً والعرب العرالٌٌن الصحفٌٌن أهم من واحدا   بطً رفائٌل ٌعد         

 إذ,  وفكرٌا   سٌاسٌا   دورا   مارس الصحفً دوره عن فضل   لكونه وانما, صحفٌا   كونه فً لٌس أهمٌته

 السٌاسً للنظام افكاره اٌصال فً المهم السٌاسً دوره ٌمارس ان الصحافة خلل من استطاع

 عن فضل   هذا.  الملكً العهد فً البلد ومصلحة أهداؾ ٌخدم بما العرالً العام الرأي وتوجٌه

 علٌها . شاهدا   كان والتً  عاصرها التً  االحداث عن كتبها التً  الؽزٌرة ومماالته مإلفاته

 أهمٌة االعتبار بنظر تؤخذ دراسات من لنوع العلمٌة المإسسة حاجة فً البحث مشكلة تكمن        

 مسإولٌة أكتافهم على حملوا الذٌن السٌما , واإلعلم والسٌاسة الفكر برجـال خاصة دراسات اٌجاد

 رفائٌل واسهامات. الحمٌمً بالمعنى صحافة العراق فً تكن لم ٌوم العرالٌة الصحافة بوالع النهوض

 للكتابة دفعنا ما هو , العراق فً للصحافة أرخ أنه كما المتعددة والسٌاسة الصحافة مجال فً بطً

 والمستمبل . والحاضر الماضً حلمات بٌن وفاعلة حٌة تارٌخٌة صلة خلك بهدؾ المجال هذا فً

 ملزمٌن أنفسنا وجدنا اذ , الحمٌمة الى للوصول التارٌخً الوصفً المنهج الدراسة واستخدمت

 من المنهج هذا لنا ٌحممه ما خلل من علمٌة نتائج أردنا ما إذا األوصاؾ هذه مثل على للحصول

  . المائمـة الظروؾ عن دلٌمة حمائك بٌان

 ابرزها :  نتائج الى البحث وخلص

 9191 عام الصحافة مٌدان دخوله منذ وتؤلمه بطً نجاح وراء تمؾ عدة أسباب هنان كانت       

 تخلل وما عاشها التً حٌاته بمراحل تمثلت شخصٌة صفات من بطً تمتع ما منها 9191 عام حتى

  . وسٌاسٌة وصحفٌة ثمافٌة ونشاطات عامة أحداث من المراحل تلن

 سواء الملكً العهد فً العراق بها مر التً السٌاسٌة االحداث من الكثٌر فً دور بطً لرفائٌل كان

 بطً رفائٌل على ٌلحظ و, الصحؾ فً مماالته عبر أو مباشر بشكل رأٌه إبداء طرٌك عن

 وااللتصادٌة السٌاسٌة المجاالت فً السٌما , ملحوظا   نشاطا   النٌابً المجلسوخصوصا فً 

 . االفك وسعة بالجرأة امتازت والتً , واالجتماعٌة
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Abstract 

    Rafael Butti is considered one of the most important Iraqi and Arab  

journalists in the twentieth century. 

In addition to his journalistic role, he played a political and intellectual role 

as well to serve the goals and interests of the country in the royal era. This is 

in addition to his prolific writings and articles, he wrote about the events that 

he experienced  of which he was a witness. 

The research problem lies in the need of the scientific institutions for a type 

of studies that take into consideration the importance of finding studies for 

men of thought, politics and the media, especially those who carried on their 

shoulders the responsibility of advancing the reality of the Iraqi press when 

there was no  

press in Iraq in the true sense. And the contributions of Raphael Butti in the 

field of journalism and multiple politics as It chronicled the press in Iraq, 

which prompted us to write in this field with the aim of creating a lively and 

effective historical link between the past, present and future episodes. 

The study used the historical descriptive approach to reach the truth, as we 

found ourselves obligated to obtain such descriptions if we wanted scientific 

results through what this approach achieves for us in terms of stating 

accurate facts about the existing conditions. The research is concluded with 

the most prominent results: there were several reasons behind Butti’s 

success and brilliance since he entered the field of journalism in 1956 until 

1901, including the personal qualities Butti enjoyed in the stages of his life 

and during those stages of public events and cultural, journalistic and 

political activities. 

Raphael Butti had a role in many of the political events that Iraq experienced 

during the royal era, whether by expressing his opinion directly or through 

his articles in newspapers, Bold and broad-minded. 
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 الممدمة :

 للصحافة حٌاته كرس  حٌث. العرالٌة الصحافة تارٌخ عن كتابة هً بطً رفائٌل عن الكتابة

 أسس أرسى رائد أول وٌعتبر له هللا منحها التً واألخللٌة والثمافٌة الفكرٌة المزاٌا كل وأعطاها

 األوساط فً ُعرؾ كما. العشرٌن المرن فً حدٌث عرالً إخباري صرح لبناء الحدٌثة الصحافة

 والطؽاة الحكام وجه فً الولوؾ على , والسجن النفً ٌثبطه لم جريء دولة رجل بؤنه الشعبٌة

 اتخذها التً , والمجلت الصحؾ من وؼٌرها" البلد" جرٌدته مجال فً وجه أفضل على  تجسدت

 السٌاسٌة اولٌادته البلد عاشتها التً االحداث تعكس صحافةال مد كانتف الوطنً العمل فً له كمٌدانا

. آنذان  

 أهمٌته وتكمن,  العشرٌن المرن فً والعرب العرالٌٌن الصحفٌٌن أهم من واحدا   ٌعد رفائٌل بطً

 تحرٌر رئٌس( و9191 -9199رئٌس تحرٌر جرٌدة العراق ) منصب تولى صحفٌا   كونه فً لٌس

 ورئٌس (9191, و مراسل لجرٌدة االهرام الماهرٌة ) (9191 – 9191)جرٌدة مرآة العراق 

 دورا   مارس الصحفً دوره عن فضل   لكونه وانما( ,  9191 – 9191)جرٌدة البلد  تحرٌر

 افكاره اٌصال فً المهم السٌاسً دوره ٌمارس ان الصحافة خلل من استطاع إذ,  وفكرٌا   سٌاسٌا  

البلد فً العهد  ومصلحة أهداؾ ٌخدم بما العرالً العام الرأي وتوجٌه العراق فً السٌاسً للنظام

شاهدا   كان والتً  عاصرها التً  االحداث عن كتبها التً  الؽزٌرة مإلفاته عن فضل   هذا . الملكً

اصبح وزٌرا للدولة لشإون الدعاٌة والصحافة عام  انه درجة بطً إلى أهمٌة علٌها , ووصلت

 بطً إلٌها وصل التً المنزلة هذه , ان االولى والثانٌة ( فً وزارة فاضل الجمالً 9199-9191)

 ؟ ذلن فً دور بها تمتع التً الشخصٌة لصفاته  كان هل: اهمها التساإالت من العدٌد نطرح تجعلنا

وزٌرا فً الحكومة العرالٌة  بطً اصبح ولماذا شخصٌته؟ فً  الصحافة بحمل عمله تؤثٌر هو وما

 التعرؾ كذلن ؟ الدور ذلن مارس وكٌؾ ؟ سٌاسً دور له  كان وهل  الصحفٌٌن؟ بمٌة عن استثناء  

 اتجاهات زرع فً الكبٌر دوره عن فضل  ,  ومإلفاته مماالته عبر وتؤثٌره الفكرٌة بطً طبٌعة على

. العرالً الشعب أبناء بٌن معٌنة سٌاسٌة  

 بناء نعٌد أن علٌنا فٌهـا وأثر بها تؤثر التً واألحداث ودراسة دراسة رفائٌل بطً محاولة أجل ومن

 الحصول ٌمكن ال فإنه ذلن ومع.  األكبر الفائدة لتحمٌك المستطاع لدر لتلن المدة الصورة المعاصرة

 وسجلتها التؤرٌخٌة األحـداث طبٌعة أن إذ الماضً فحسب سجلت دراسة بوساطة الحمٌمة على

 ٌشتمل أن للبحث بد ال كان لذلن.  طاؼٌة تبمى التً فهً الحاضرة األحداث بٌانات أما ثابتة تبمى

 االحداث عللات فهم إلى ٌإدي الذي بالشكل وتصنٌفها , بدلة ووصفها البٌانات تلن جمٌع على

 وجدنا اذ , الوصفً للمنهـج اتباعنـا خـلل مـن اسـتخدمناه مـا وهـو , اآلخر بـالبعض بعضهـا

 هذا لنا ٌحممه ما خلل من علمٌة نتائج أردنا ما إذا األوصاؾ هذه مثل على للحصول ملزمٌن أنفسنا

 تمت الذي الوالع تطوٌر فً لنا عونا   وٌكون المائمـة الظروؾ عن دلٌمة حمائك بٌان من المنهج

توصلنا الٌها . التً والتعمٌمات االستنتاجات خلل من دراسته  
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:نشأته وتكوٌنه االجتماعً     

 9119 عام الموصل مدٌنة فً ولد بطرس, أصله وبطً بطً, النور عبد عٌسى بطرس رفائٌل هو

 عام ولد لد انه اال تشٌر وثٌمة هنان ان اال. (9)المعروفة المصادر أؼلب علٌه أجمعت ما وهذا

 فً حائن ٌعمل والده وكان. (9)بطً رفائٌل أوراق نشر عندما بطً فائك اكده ما وهذا. (9)9911

  . (1) أرثوذكسً سرٌانً, وهو, الموصل مدٌنة

 وبالؽت كبٌرا   حبّا   أمه حبته ولذا وشمٌمٌن شمٌمتٌن من تتؤلؾ ألسره البكر األبن بطً رفائٌل وكان

 هو لذا الحال, وفمر العٌش شظؾ من ٌللٌه ما على ٌعٌنه مستمبل   له ٌرٌد ابوه وكان. به العناٌة فً

 المدرسة دخل ثم,  (9) مارسمان مدرسة عمره من الرابعة فً فؤدخله فائمة عناٌة به عنى اآلخر

 لٌدخل 9199 عام الدومنٌكان اآلباء مدرسة من وتخرج. (1)األمرٌكان البروتستانت مدرسة الثانوٌة

 مدرسة فً لألطفال معلما   فعمل   الفمٌرة اسرته اعالة على والده مساعدة سبٌل فً مبكرا   الحٌاة مٌدان

 ثم فٌها وتخرج االبتدائٌة المعلمٌن دار بمدرسة والتحك بؽداد الى انتمل بعدها. (7)  توما مار الطائفة

 . (9) الصحفً والعمل التعلٌم بٌن ولته ٌوزع وكان بؽداد فً معلما   عٌن

 تؤثٌرا   أثر لد ,(1) 9197 عام والده موت بعد السٌما الفمٌر بطً رفائٌل طفولة مناخ فان وهكذا  

 فكان طموحاته, وتحمٌك الدهر لمؽالبة نفسه على معتمدا   عصامٌا   فنشؤ النفسً تكوٌنه فً واضحا  

 عام منها وتخرج 9191 عام الحموق بكلٌة التحك فمد الدراسً التحصٌل فً طموحا   بطً رفائٌل

 فً العلمً النادي مجلة فً األدبٌة المماالت ٌكتب الحموق كلٌة فً دراسته مدة خلل وكان 9191

 .(91) األعظمً عزت ألحمد اللسان ومجلة الكرملً ماري انستانس لألب السلم ودار

                                                           
(
9

  .؛99ص ,9179 الساعة, دار مطبعة بؽداد, العراق, صحافة فً أعلم بطً, فائك( 

 .عثمانٌة نفوس وثٌمة ,11 الملفة رلم بطً, رفائٌل متفرلات بطً, رفائٌل ورثة( 
2
(  

 .91ص ,9191-9111 عرالٌة ذاكرة بطً, رفائٌل بطً, فائك (
3
(  
(
1
 ,9111 بؽداد, العربٌة, والدراسات البحوث معهد منشورة, ؼٌر ماجستٌر رسالة أدٌبا, بطً رفائٌل الحدٌثً, ابراهٌم دللً ماهر (
  .99ص
(
9

 بطً رفائٌل جعٌجر, عبدالستار ٌنظر, واالنگلٌز, االمٌركان من البروتستانت المرسلٌن طائفة ترعاها كانت التً المدرسة وهً( 
  .7ص ,9119 بؽداد, العلٌا, للدراسات العربً التارٌخ معهد بؽداد, منشورة, ؼٌر ماجستٌر رسالة صحفٌا ,

 .919ص ,  بؽداد ,(  9199 -9911) واالجتماعٌة السٌاسٌة واتجاهاتها العرالٌة الصحافة , التكرٌتً بكر منٌر (
6
(  
(
7

 79 تساوي وهً العراق الى برٌطانٌون ادخلها هندٌة عملة والروبٌة ,19ص سابك, مصدر عرالٌة, ذاكرة بطً رفائٌل بطً, فائك( 
  .19ص ,9191 بؽداد, الثالث, المسم بؽداد, وخطط واآلثار والتارٌخ الجؽرافٌة فً عرالٌة مباحث سركٌس, ٌعموب ٌنظر فلسا ,

 .919ص ,مصدر سابك  التكرٌتً, بكر منٌر (
8
(  

 .19ص عرالٌة, ذاكرة بطً, رفائٌل بطً, فائك (
9
(  

. الموصل فً 9191 الثانً كانون 99 فً األول عددها صدر ,العلمً النادي مجلة (
10
(  
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 ذلن ٌإشر ما اوراله فً ٌذكر فهو العلٌا؛ والدراسة الثمافة من التزود الى ٌطمح كان طفولته ومنذ    

 اهدافً من ٌكون لد الٌوم والى مثلا  سامٌة علمٌة درجة على الحصول الى نفسً تالت كم"

 . (9) الحٌاة فً البعٌدة

 توافرت اذ والده, وفاة بعد مسإولٌاتها تحمل التً السرته اعالته هذه رؼبته تحمٌك دون حال ولد   

مرشحٌها أحد وكان بٌروت الى عرالٌة علمٌة بعثة أول سافرت عندما الفرصة هذه مثل له
, (9) .  

 عام الثانوٌة فً طالبا   كان عندما اتفك فمد صباه منذ الصحفً بالعمل مولعا   بطً رفائٌل وكان

 اسم لها واختاروا بالٌد ٌكتبونها شهرٌة مجلة إلصدار الموصل مدٌنة فً الشباب بعض مع 9191

  . (9) الصرٌح باسمه أو مستعارة بؤسماء المماالت من عددا   كتب ذلن وبعد. الٌراعة

 فً ؼنام داود رزوق أصدرها الذي العراق جرٌدة فً المماالت من عددا   كتب للمهُ  استوى وعندما   

االسبوع فً ممالٌن بمعدل وكانت 9191 عام حزٌران من األول
 (1) .  

 مدة واستمرت باألدب تعنى شهرٌة مجلة وهً 9191 تموز 99 فً الحرٌة مجلة بؽداد فً وأصدر

.(5) الثانٌة سنتها من العاشر عددها صدور بعد 9191 عام تولفت انها اذ سنتٌن
   

 عمله الوظٌفً :

 ٌعمل وبمً الوظٌفة فدخل الصحفً للعمل ٌتفرغ تجعله لم المادٌة بطً رفائٌل ظروؾ صعوبة ان   

 الزراعة مدٌرٌة تحرٌرات مدٌرٌة فً كاتب فعمل 9191 عام حتى ظاهرة ؼٌر بصورة بالصحافة

 وهذا الداخلٌة وزارة فً أخرى وظٌفة الى نمله فً الرصافً معروؾ صدٌمه له فتوسط 9199 عام

الداخلٌة وزارة سكرتٌر معاون عمل اذ 9191 الثانً كانون 7 فً حصل ما
(1)
 حتى وتدرج. 

العام الداخلٌة مدٌر معاون منصب
(7)
 من فُصل اذ الداخلٌة وزارة فً طوٌل   ٌستمر لم انه ؼٌر. 

 عمدته التً زؼلول سعد المصري الوطنً الزعٌم تؤبٌن حفل فً كلمة المائه بسبب هذا منصبه

 الكلمة هذه الزمان جرٌدة نشرت ولد روٌال, سٌنما فً بؽداد فً والسٌاسة الفكر رجال من جماعة

 وزٌر حنك اثار مما الچادرچً كامل استحسان اللت الكلمة هذه ان كما. معارضة صحٌفة وهً

  فً السٌاسة ومارس الداخلٌة وزارة فً موظفا   كونه بحجة الوظٌفة, من فصله فمرر الداخلٌة

                                                           
 .1ص سابك, مصدر عرالٌة, ذاكرة بطً, فائك( 

1
(  

. 19ص سابك, مصدر بطً, فائك (
2
(  
(
9
 بؽداد , الحكمة بٌت , االولى ,الطبعة االول الجزء , الباحثٌن من مجموعة , والعشرٌن عشر التاسع المرنٌن فً العرب اعلم موسوعة (
.999ص. م9111 ,   

 .9191 نٌسان 99 ,1191 العدد البلد, جرٌدة (
4
(  

 .991ص ,9199 الكوٌتٌة, والمطبوعات النشر دار ,9179-9911 العرالٌة, والمجلت الجرائد دلٌل ابراهٌم, زاهدة( 
5
(  

 .79ص عرالٌة, ذاكرة بطً رفائٌل بطً, فائك( 
6
(  

 .11ص العراق, صحافة فً اعلم بطً, فائك (
7
(  
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 كلمته
(9)
 الترجمة دٌوان فً مترجم وظٌفة شؽرت حتى الشهرٌن على تزٌد مدة وظٌفة بل وبمً  . 

 ألنه الدرجة هذه فً تعٌٌنه على وافك الذي السعٌد نوري آنذان وزٌرها كان الذي الدفاع بوزارة

 العراق جرٌدة فً ومحررا   وأدٌبا   كاتبا   رفائٌل ٌعرؾ
(9) .

 

 وتحمٌك الصحفً للعمل لٌتفرغ ارادته بمحض الدفاع وزارة فً وظٌفته بطً رفائٌل وترن   

 .   (9) 9191 عام البلد جرٌدة بإصدار الكبٌر الصحفً مشروعه

 سبما   االمر هذا فً حمك ولد 9191 عام الماهرٌة االهرام لجرٌدة مراسل   بطً رفائٌل وعمل   

 االلدار وشاءت. (1)رسمٌة بصورة نشرها لبل االولى البرٌطانٌة المعاهدة بنود أرسل عندما صحفٌا  

  مدة االهرام جرٌدة فً العربٌة الشإون لسم لٌترأس 9119 عام الماهرة الى ٌسافر ان الى

 . (9) عامٌن

 فً العرالٌٌن السٌاسٌٌن من عدد جانب الى بطً رفائٌل أُعتمل 9119 ماٌس حركة فشل بعد   

 معتمله من كتب انه حتى حٌاته فً كبٌرا   أثرا   االعتمال لهذا وكان ,9119 تموز حتى العمارة معتمل

 ألٌام المعٌشة على بؤثمانها لتستعٌن كتبه من فتبٌع المكتبة الى تعمد   بؤن علٌها واشار زوجته الى

 علٌها كتب للبٌع عرضها التً الكتب بٌن ٌكون ان المإلم ومن مفعوال , كان أمرا   هللا ٌمضً حتى

 وسورٌا1 مصر من اصدلائه من والباحثٌن األدباء من نخبة هم والذٌن مإلفٌها بخط االهداء عبارات

 ولبنان
(1) 
.  

 حٌن 9199 عام نهاٌة بها له عهد أول وكان العراق, فً البرلمانٌة الحٌاة فً دور بطً ولرفائٌل   

 9191  عام حتى مرات سبع النٌابً المجلس فً وشارن البصرة لواء عن نائبا   انتخب
(7) .

 

 الثانً كانون 99 فً فعٌن الوظٌفٌة المناصب من عدد تملد 9191 عام وفاته حتى 9191 عام ومنذ

 مستشارا   نمل الخارجٌة وزارة فً شهرٌن مضً وبعد الخارجٌة, وزارة فً عاما   مدٌرا   9191

 الخارجٌة وزارة دٌوان الى عاد ثم أشهر ثمانٌة فٌها وبمً بالماهرة العرالٌة السفارة فً صحفٌا  

بؽداد عن نائبا   النتخابه الوظٌفة من استمال فمد 9199 عام حتى عام مدٌر بصفة
(9)
 وزٌرا   وعٌن. 

                                                           
 .99ص عرالٌة, ذاكرة بطً, رفائٌل بطً, فائك( 

1
(  

 .99ص نفسه, المصدر( 
2
(  

 .بطً رفائٌل الى 99/91/9191 فً 91119 المرلم الدفاع وزارة كتاب ,99 رلم ملفة بطً, رفائٌل مراسلت بطً, رفائٌل ورثة (
3
(  

 .99ص , 9199صحافة العراق, نتائج رفائٌل بطً , الجزء االول , بؽداد ,  بطً, رفائٌل سامً (
4
(  

. 999 ص العرب, اعلم موسوعة الباحثٌن, من مجموعة (
5
(  

 .999ص عرالٌة, ذاكرة بطً, فائك (
6
(  

. 999-999ص ص السابك, المصدر الدلٌمً, جعٌجر عبدالستار ٌنظر المعلومات من لمزٌد (
7
(  

 .19ص ,9191مطبعة المعارؾ , بؽداد ,  رفائٌل, ابً بطً, فائك( 
8
(  
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الجمالً فاضل وزارة فً 9199 عام والصحافة الدعاٌة للشإون للدولة
(9)
 تعٌٌنه أعٌد كما. 

9191 عام نفسه بالمنصب
(9)
  نٌسان 91 فً وفاته حتى البلد جرٌدة فً للعمل عاد وبعدها. 

9191 
(9)  . 

 تكوٌنه الثمافً :

 فً دوامه على حرٌصا   كان فمد , والده فمدان بعد به أحاطت التً الصعبة ظروفه من الرؼمعلى 

 للعلم إدراكه أصبـح الثانوٌة المرحلة وفً , التعلٌم فً الشدٌدة لرؼبته وذلن انمطاع بل المدرسة

 الثانوٌة دراسته أنهى وعندما , المصٌرة الحكاٌات وٌنظـم بالشعر ٌولع وصـار , السابك من أكثر

  اللؽة خللها درس , األرثوذكس للسرٌان(  وماتمار)  مدرسة فً أولٌا   معلما   عٌن

 (1)السرٌانٌة

 خللها ٌنهل ولته من ساعات ٌخصص رفائٌل نجد , ٌعٌشها كان التً الماسٌة الظروؾ تلن ووسط

 ومصر لبنان فـً والمإلفٌـن الكتاب أحـرار ٌكتبـه مـا وٌطالع , المومٌة والثمافة المعرفة ٌنابٌع من

 , خطواتهم على ٌستنٌر وهدى , له أمثولة وجعلهـم طرٌمتهـم فاستن , ومجلتهم وصحفهم كتبهم فً

.  (9) واالستبداد الـذل مـرارة مـن وتعـانـً العثمانً الحكم وطـؤة تحـت تئـن بـلده كـانت عندمـا

 , الكتاب أحـد أسـم سمعه ٌطرق أن ما فإنه , ونتاجاتهم والمفكرٌن والكتاب باآلداب اهتمامه ولشدة

 , حٌاته ترجمة عن والسإال التفتٌش إلى هرع إال , األدباء ألحد إمضاء على نظره ٌمع أو

   وكـانت ومطبعتـه مإلفه اسم على ٌلمٌها نظرة فؤول كتاب بٌده ولع ما وإذا.  ذلن وؼٌر ومإلفاته

 المثمفٌن اعجاب بذلن فنال.(1)والفنون العلوم من وؼٌرها والتارٌخ الفلسفة الٌه المواضٌع أحب 

  لائمتهـا رأس على تؤتً التً , األدبٌة الكتب مختلؾ لـه ولدمـوا , كبٌرة عناٌة أولوه الذٌن

 أول وكان , (7) المنفلوطً لطفً مصطفى األدٌب ومإلفات , الرٌحانً أمٌن األدٌب(  رٌحانٌات)

.(9)الشهوانً ورإؾ , حاوا نجٌب به اعتنى من

                                                           
 .9199 9 ت ,9911 العدد العرالٌة, الولائع جرٌدة (

1
(  

 .9191 آذار ,9911 العدد العرالٌة, الولائع جرٌدة (
2
(  

 .19ص , 9119, بؽداد , مجلة اللم , العدد التاسع 9191-9119رفائٌل بطً عمٌد الصحافة فً العراق  , العزي أحمد ماجد (
3
(  

( مجلة "النادي العلمً " , العدد السابك .
4
(  

.99, ص  9191( فائك بطً , رفائٌل بطً , مطبعة المعارؾ , بؽداد ,
5
(  

( من اوراق رفائٌل بطً الخاصة .
6
(  
(
1

, ص 911اهٌم الحدٌثً , رفائٌل بطً ادٌبا ", رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , معهد البحوث والدراسات العربٌة , بؽداد ,( ماهر دللً ابر
97  .  

.9191(جرٌدة "النضال الموصلٌة " , 
8
(  
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 کتاباته بوادر أخـذت إذ , مواهبه صمل فً األثر لها كان واألدباء والمثمفٌن للكتاب المتابعة هذه أن

 أسلوب من له لما كبٌرة موهبة ٌمتلن أنه خللها من تبٌن التً , عمره من مبكرة مرحلة فً تظهر

لارئها نفس فً ولع لها وكلمات جمٌل  

 عبارة وهً " الوسمً لطـرات"  أو " الدمعـات"  عنوان تحت 9199 عام كتاباته أولى وكانت

 ثم , " فلح بالكرام التشبه أن"  كتبها عبارة وأول , جمٌل بؤسلوب كتبت ورسائل خواطر عن

  أستاذي وتنشٌطات ، واإللدام التشبه ، الملم مسن علـى جرتنـً أشٌاء ثلثة" :  لائل   أعمبها

 الفاضل العالم ، وملذي ومهذبً وأستاذي سٌدي إلى" :  لوله اإلهداء فً جاء ولد , " الفاضل

ا  ، المحترم أفندي هللا نعمة الشماس الكامل واألدٌب .  (9) "اإلخلص وعربون بالفضل اعترافا

 خٌر له ا وكانوا بٌده أخذوا فمد , الحمبة تلن فً بالمثمفٌن تربطه كانت التً الودٌة للعللة وبالنظر

 العالمٌة الحرب وضعت فلما.  حٌاتـه مسٌرة فـً تجابهـه كانت التً المصاعب تذلٌل فً عون

  سارع حتى , الموصل مدٌنة البرٌطانً االحتلل جٌوش ودخلت , أوزارها األولى

 . (9) االحتلل سلطات عٌنتهم من مع , التعلٌم ملن على تعٌٌنه إلى(9)(  حسون سلٌم) 

 نشاطه الصحفً : 

 نشا رفائٌل , عالما بالصحافة والكتابة , وله طموح فً أن ٌكون من البارزٌن وصحافٌا  ذائع 

ا  طالخاصة وأوراق صباه , صفحات لصار رسم علٌها خط كرارٌسهالصٌت , ولد وجد بٌن 

صحافٌة لمجلة شهرٌة , وجرٌدة ٌومٌة , وتموٌم سنوي , وعندما بدأ حٌاته الصحفٌة فً الموصل 

, وهو فً مطلع الشباب , شـدى نحـو األدب وتعلـك بالكتابة , فصار ٌكتب المطـع  9191عام 

 . (1)األدبٌة 

 وهٌئ إصدار مجلة شهرٌة دورٌة , بخط الٌد , فاعد عدتها ونظم خطتها ومن ثم أتفك أصدلاء له فً 

تشبٌها لها بهذا الطائر فً اللٌل كؤنه النهار ,  راعـة "ٌ" المواد عددها األول , وأختار لها أسـم 

فكتب هذا العدد البكر بٌده , حاوٌا  ممدمة مسهبة فً أؼراض المجلة ورسالتها األدبٌة والفكرٌة , 

بعضها مكتوب والبعض اآلخر مترجم كما أعد زمٌله ٌومئذ ناصٌؾ حسو شذرات علمٌة  ومماالت

ترجمهـا عـن االنكلٌزٌة , ولد أراد رفائٌل أن ٌستعٌن بؤحد أصدلائه من الشباب لنسخ بعض األعداد 

 . وبهذه(9)من النسخة األصلٌة , فوعده ولم ٌنجز وعده وظل هذا العدد النـواة األولى لعمله الصحفً

 المناسبة كتب رفائٌل لائل :

                                                           
( من اوراق رفائٌل بطً الخاصة .

1
(  
(
9

بعد تؤسٌس الحكم الوطنً فً العراق , ولد كان ٌرأس ( وهو من رجال الصحافة فً العراق , عمل مفتشا فً مدٌرٌة معارؾ الموصل , 
تحرٌر جرٌدة )الموصل ( , والمدٌر المسإول لجرٌدة )العالم العربً (. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر : فائك بطً , اعلم فً صحافة العراق , 

971-917, ص ص مصدر سابك    
( جرٌدة النضال الموصلٌة , العدد السابك . 

3
(  

.9"النادي العلمً الموصلٌة " , العدد السابك , ص ( مجلة 
4
(  

.99( فائك بطً , أبً ,ص 
5
(  
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ا ، عندما مسكته ألول مرة الحظ كلمات مرتبة تدعى   ا ، وأرتجف الملـم جزعا " وجب الملب هلعا

على النفس ، إننً سأكتب حتى لطر الٌراع  االعتمادإنشاء ، ومـا كنـت ألصـدق فٌمـا عنـدي من 

بهذه الدمعات فً أوان مختلفة ، وكنت ألدمها أوال إلى أستاذي الفاضل ، وال أعدهـا بٌـن مـا كتبت 

 ومن إال بعد أن ٌمـر للمـه السـٌال بٌـن سطورها ، ودلٌلً المطالعة فالمطالعة ، وفً المطالعة

 . (9) "المطالعة

رٌطانٌة العراق لررت جمعٌـة العلـم إنشاء النادي العلمً فً الموصل , وبعد دخول الموات الب

لٌكون ملجؤ لهم ولرواد العلم واألدب , وواسطة ألثارة الشعور الوطنً ضد سلطات االحتلل . 

وٌذكر خٌر الدٌن العمري أن أول ممالة نشرت  (9)"" مجلة النادي العلمًوأصدر النادي مجلة باسم 

, بعنوان ) بٌن الحمٌمة والخٌال ( ذٌلها  9191كانون الثانً  99هذه المجلة فً لرفائٌل كانت فً 

  : . وجاء فٌها (9)بتولٌع محب السلم , وتعد باكورة أعماله الصحفٌة 

. " فً لٌل الخطوب "انهض اٌها الملم الكسٌر فمد طال رلادن تحت الستار الحالن  

 مزرٌة حـالـة مـن البلد إلٌه وصلت عما فضل   ٌعٌشها كان التً الظروؾ ظل فً رفائٌل ٌجد لم

 علما   بؽداد العاصمة صـوب والتوجـه الموصل مدٌنة تـرن سـوى حل   , لها البرٌطانً االحتلل بعد

 بل , إلٌه أشرنا الذي الوضع على ٌستمر لم , البرٌطانً االحتلل تجاه المثمفٌن من العدٌد مولؾ أن

 انعكست التً الخطٌرة واآلثار األولى العالمٌة الحرب انتهاء أن

 الوجود من جعل , االحتلل بفعل , والسٌاسٌة وااللتصادٌة االجتماعٌة البلد أوضاع على 

 , لشعبه باالنتساب شعورا   وزاده , بهوٌته إحساسه العراق المثمؾ نفس فً عمك تحدٌا   البرٌطانً

 لمعالجـة , تتصـدى بـدأت التـً وكتاباتهم فٌـنثمالم لعمـول الجدٌدة األفكار ؼزو على ساعد مما

 هذا فً الفرنسٌة الثورة أفكار واستؤثرت , السابك من أعمك بؤسلوب الموضوعات مـن العدٌـد

 التصدي عناصر من المٌدان هذا فً فٌنثمالم كتابات تخل ولم , منهم كبٌر باهتمام السٌاق

 .(1)للحتلل

 ماري لمحررها االب انستاس(9) السلم" دار"  مجلة فً ٌكتب رفائٌل أخذ ذلن و فً أثناء

 اللسان""  مجلة وكذلن , البارزٌن كتابها من أصبح حتى فٌها مماالته ٌنشر ,فكان " الكرملً

   , (1) العربٌة المضٌة مـإرخ األعظمً عـزت أحمـد لصاحبها

                                                           
( من اوراق رفائٌل بطً الخاصة .

1
(  

.91, ص 9119, جامعة الموصل ,  9( موسوعة الموصل الحضارٌة , المجلد الخامس , ط
2
(  

.99 -99, ص ص ؛فائك بطً ,أبً  9111حزٌران  9, فً  9979( جرٌدة "االهالً " , العدد 
3
(  
(
9

, اطروحة دكتوراه ؼٌر  9199-9119( عبد الرزاق احمد النصٌري , دور المجددٌن فً الحركة الفكرٌة والسٌاسٌة فً العراق, 
.  999, ص 9111,جامعة بؽداد ,  اآلدابمنشورة , كلٌة   

.9199وتولفت عام  9199تشرٌن االول  9( صدرت فً بؽداد بتارٌخ 
5
(  

.9119 تموز 9, فً   977االتحاد ", العدد ( جرٌدة " 
6
(  
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 ٌكتب وأخذ رفائٌل به التحك , 9199 عام " "العراق  جرٌدته , (9) ؼنـام رزوق أصـدر وعندمـا

 روبٌة ستون ممداره شهري راتب لماء األسبوع فً ممالتٌن بمعدل وكانت , الجرٌدة هذه فً مماالته

 بعدها (9) الجرٌدة فً الرئٌسً الممال ٌوم كل فً ٌكتب أن على روبٌـة 991 لٌصبح أزداد ثم. 

 جرٌدة ؼٌر ٌجدوا لم الوطنً الشباب أن نجد لذا.  9191-9199 عـام مـن لتحرٌرهـا رئٌسا   أصبح

 لسلطات معارضة تكن لم سٌاستها أن من الرؼم على , (9)أفكارهم عن للتعبٌر طرٌما   العراق

 . (1) للعراق البرٌطانً االحتلل بداٌة فً جدٌة بصـورة االحتلل

 ولد (9) "الحرٌة "مجلة  هللا رزق الجلٌل عبـد وهـو لـه صـدٌـك مـع رفـائـٌل أنشـا , 9191 عام فً

 : لائل   باستهللها رفائٌل كتب ولد

ا  حراا  عاملا  تكون أن المصوى وأمنٌتها األدب عـالم الـى تظهـر مجلـة(  الحرٌة)  وهذه" ...   نافعا

 (1)" ...  العربٌة األلطار فـً دبٌبهـا دب التـً النهضـة هذه خدمة فً

 ورأس , أسبوعٌة فكاهٌة انتمادٌة أدبٌة جرٌدة وهً " الربٌع"  جرٌدة رفائٌل أصدر أن ذلن وسبك

.  ؼٌره ٌصـدر ولـم , 9191 آٌار 9 بؽداد فً األول عددها وبرز , شكر صالح أبراهٌم تحرٌرها

 تشرٌن فً صدرت والتً صالح ناجً دمحم لصاحبها"  العراق مرآة"  جرٌدة تحرٌر أٌضا   ترأس كما

 . (7) 9191 عام بداٌة الحكومة وعطلتها 9191 الثانً

 فٌها كـتـب إذ , 9191 عام منذ " العرب لغة"  مجلة فً والكتابة التحرٌر فً رفائٌل أسهم كما

 مشتركٌها أحـد كـان فـؤنـه فٌهـا والتحرٌر الكتابة فً مساهماته عن وفضل   , وأدبٌة تؤرٌخٌة مماالت

 الكرملً أنستاس األب صاحبها مع طٌبة بعللة الرتباطه , (9) مالٌا   بدعمهـا أسهموا والذٌن الدائمٌن

 . (1) والفكر الثمافة مجال فً وخصوصا   الكرملً

 سعة ورؼم شبابه بداٌة منذ , رفائٌل بها حظً التً والصحفٌة األدبٌة الشهرة من الرؼم وعلى

 إنشاء مشروع أن إال , بها ٌخصها كان التً والمماالت بالكتابات وترحٌبها والمجلت الجرائد صدر

   .(91)ٌراوده ظل حلما   بمً أسمه تحمل جرٌدة وإصدار , مطبعة

                                                           
(
9

, وهً تبحث فً السٌاسة واالدب وااللتصاد وعدت المرجع االول للعدٌد من  9199حزٌران  9(رزوق ؼنام : اصدر جرٌدة العراق فً 
. 919المضاٌا الوطنٌة من الناحٌة السٌاسٌة والفكرٌة وااللتصادٌة . ٌنظر : فائك بطً ,اعلم , ص   

. 9191نٌسان  99, فً 1199ٌدة "البلد", العدد ( جر
2
(  

.7,ص  9199, بؽداد ,9,ج 9( من ممدمة عناد الكبٌسً , سامً رفائٌل , صحافة العراق , نتاج رفائٌل بطً , ط
3
(  
(
1

منشورات وزارة  , 9199-9191( هادي طعمة , االحتلل البرٌطانً , والصحافة العرالٌة ... دراسة فً الحملة الدعائٌة البرٌطانٌة 
. 999,ص  9191الثمافة واالعلم ,بؽداد ,   

(
9

(مجلة علمٌة شهرٌة مصورة ,رئٌس تحرٌرها رفائٌل بطً , صاحبها ومدٌرها المسإول  عبد الجلٌل رزق هللا اوفً , صدر العدد االول 
.  9191تمز  99منها فً بؽداد   

.1-9, ص ص  9191موز ت 99, بؽداد , 9, 9(مجلة "الحرٌة " , السنة االولى , ج
6
(  

. 91 -97, ص ص  9197, مطبعة الزهراء , بؽداد ,  9( عبد الرزاق الحسنً , تؤرٌخ الصحافة العرالٌة , ج
7
(  
(
9

( فاهم نعمه ادرٌس الٌاسري , مجلة لؽة العرب دراسة فكرٌة سٌاسٌة , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , ممدمة الى كلٌة اآلداب , جامعة 
.991, ص  9191بؽداد ,    

. 97, رسائل رفائٌل بطً للكرملً , الوثٌمة رلم  91919( د.م , الملفة 
9
(  

. 91( الحدٌثً , المصدر السابك , ص 
10
(  
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 لخدمة وٌسعى لتحمٌمه ٌهـدؾ عمـا تعبر جرٌدة صفحات فً ٌكافح أن على رفائٌل عزم فمد لذا

 األول تشرٌن 99 فً " البلد"  جرٌدة إصدار من , ملكـون جبران مـع تمكـن حتى , وطنه

 . (9) المادٌة الناحٌة جبران وٌتولی , التحرٌر جانب رفائٌل فٌها ٌتولى أن على ,9191

:  فٌه جاء خبرا   " العربً العالم"  جرٌدة كتبت المناسبة وبهذه  

 ، الٌومٌة السٌاسٌة"  البلد"  جرٌدة من األول العدد ، ملكون.  ج.  و بطـً.  ر شركة أصدرت" 

 بها السٌر أجل من الجرٌدة هذه إمتٌاز صاحب ، بطً رفائٌل ٌبذلها التً الجهود على ٌدل ما وهذا

 .(9)" البلد خدمة لحسن الرلً طرٌك فً

 جرٌدة ٌمتلن أصبح إذ , الصحفٌة حٌاته من ومهمة جدٌدة مرحلة دخل لد رفائٌل ٌكون وبذلن 

 حمل   كانت ٌومذان الصحافة كون من وبالرؼم.  لها ٌطمح التً شهرته سٌنال وبذلن أسمه تحمل

 فٌه عصفت ولت فً , والسجون والحرمان , والثبور الوٌل ممتهنٌها على جلبت شالة ومهنة , مٌل  ث

 .(9)الفصل الحكم لإلنكلٌز وكان , تحتها من طائل ال منالشات فً الساسة واحتدام السٌاسة زوابع

"  البلد"  عنـوان تحـت ممـاال جرٌدتـه من األول العدد فً رفائٌل كـتـب فمـد األساس هذا وعلى 

: فٌه جاء ومما جرٌدته سٌاسة فٌه أوضح , الجهاد مٌدان فً  

البـلد""  صحٌفة فأنشأنا ، مستملٌن أحراراا  الصحافة فً نعمل أن لنا أتٌح وأخٌراا .. ".  

 بست ابتدأت جرٌدة أول لكونها وذلن , الٌومٌة الصحافة فً جدٌدا   فتحا   " البلد"  جرٌدة عدت

 فً مرة ألول رفائٌل أوجد إذ , باإلخراج وأهتمت , موادها نوعت جرٌدة أول إنها كما , صفحات

 . (1) جرٌدته فً الخاصة الصفحات العرالٌة الصحافة تارٌخ

 إصداره بعـد وخاصة تطوٌرها فً وساهم والخبر الرأي صحافـة أسـس مـن أول رفائٌل وٌعد

 ألدم من " البـلد"  جرٌدة والعرب العرالٌٌن الصحفٌٌن من العدٌد عد لذلن , (9) " البلد"  جرٌدة

 . العراق فً الصحفٌة المدارس

 تحمٌك الى بالدعوة مطالبة الشعب بجانب وأبدأ دوما   ولفت " البلد"  جرٌدة فؤن ذلن من وبالرؼم

 ومعارضة , الوطنً نهجها عن ومعبرة , وإستملله تحرره الى داعٌة , حموله وصٌانة أهدافه

مسٌرتها  . طـوال للتعطٌـل معرضة جعلها الذي المولؾ ذلن , المستبدة للحكومات ومناهضة  

 إذ , العربٌة األلطـار من العدٌد الى ذلن تعدى بل , فمط محلٌا   الصحفً رفائٌل نشاط ٌمتصر لم

 , الٌومٌة السٌاسة""  جرٌدة ٌراسل فكان , العربٌة والمجلت الجرائد من للعدٌد الكتابة فً ساهم

                                                           
. 999( منٌر بكر التكرٌتً , المصدر السابك  , ص 

1
(  

.9191تشرٌن االول  91, فً  9799( جرٌدة " العالم العربً " , العدد 
2
(  

.19,ص9199ً , ٌوسؾ رجٌب الكاتب , الصحفً والسٌاسً , منشورات وزارة الثمافة  واالعلم , بؽداد ,( منٌر بكر التكرٌت
3
(  

.19( "البلد " , العدد السابك ؛ فائك بطً , اعلم فً صحافة العراق , ص 
4
(  

. 991, ص  9119تؤرٌخها وكفاح اجٌالها , بؽداد , –( فائك بطً ,صحافة العراق 
5
(  



 

 

420 
 

 .(9)األدبٌة والمماالت األخبار من العدٌد فٌها نشر إذ , مصر فً تصدر كانت التً , واألسبوعٌة

 عندما , م 9191 عام الى تعـود ومصر بطً رفائٌل بٌن الحمٌمة العللة جذور أن إلٌه ٌشار ومما

 ذلن وعن , العراق فً رسمٌة بصورة نشرها لبل األولى البرٌطانٌة – العرالٌة المعاهدة بنود أرسل

 :  رفائٌل ٌمول

  بجرٌدة التحرٌر فً عملً بجـانب المهمـة الجرائد بعض أراسل كنت لمد" 

 األستاذ لصاحبها الفلسطٌنٌة"  العرب لسان"  جرٌدة الجرائد هذه جملة ومن ،"  العراق" 
  فً نشرت ولد ، المصرٌة السٌاسة وجرٌدة ، عربً صحفً أشهر وهو ، نجار سلٌم أبراهٌم

 أذاعتها لبل ، م ٤٢٩١ عام المنعمدة البرٌطانٌة – العرالٌة المعاهدة نص"  العرب لسان" 

ا   الجرائد مراسلو نملهـا كمـا ، مصر فً والممطم األهرام ،"  العرب لسان"  عن نملته ولد ، رسمٌا

 ، الرجال ألحـد صدالتـً طـرٌـك فعـن ، النص هذا على حصلت كٌف أما ، واألمرٌكٌة األوربٌة

ا  ٌشغل وكان ا  منصبا  .(9)خطٌر" مرجع فً مهما

 هنان مكـث إذ.  (9) " األهرام"  جرٌدة فً محـررا   عمل , 9111 عام مصر فً كان وعندما 

  جرٌدة فً العربٌة الشإون لسم تحرٌر ترأس ثم , المصرٌة الصحافة فً خللها كتب , سنتٌن

 , " الشرلٌة الرابطة"  ومجلة , الممدسٌة " العرب لسان"  لجرٌدة مراسل   كان كما " "األهرام

 منصـب أٌضا   وشؽل , واالجتماعٌة السٌاسٌة العراق شإون عن المماالت من العدٌد فٌها كتب التً

 العربً" العـالم"  مجلة فً كذلن وعمل , (1) " المصرٌة األسبوع"  جرٌدة فً العرب دنٌا محرر

 .(9)فٌها للتحرٌر الدائمة اللجنة أعضاء من وكان , الماهرٌة

العربً للطباعة   العالم دار باسم , كبرى عربٌة شركة تؤسٌسه مصر فً األخرى نشاطاته ومـن)  

ى , وطبع كتب عربٌة ادبٌة وسٌاسٌة اال ان اختلفه والنشر , ممرها الماهرة , الصدار مجلة كبر

. (مع احد شركائه ادى الى تولؾ ذلن المشروع الكبٌر  

السٌاسً :نشاطه   

 وأنتمد انتدابهم فعرى البرٌطانٌٌن المحتلٌن بوجه ولفوا الذٌن الوطنٌٌن المثمفٌن من رفائٌل كان

 حٌاته مسٌرة فً األولى األنعطافة ٌعد " البلد"  لجرٌدته رفائٌل أصدار وأن.  (1) معاهداتهم

 , السٌاسً الصحفً شـخصٌة محلهـا لتحل تبتعـد األدٌـب الصحفً شخصٌة أخذت إذ , الصحفٌة

                                                           
. 91, المصدر نفسه , ص ( فائك بطً  

1
(  

.91, ص  9191تموز , بؽداد ,  91فً  9( مجلة المصور , العدد 
2
(  

.19( فائك بطً , اعلم فً صحافة العراق , ص
3
(  

.91,أبً , صفائك بطً ( 
4
(  

.9, ص 9111( مجلة العالم العربً , العدد الثالث , السنة الثالثة , حزٌران , الماهرة , 
5
(  

. 9, ص9199ج رفائٌل بطً , الجزء االول , بؽداد ,صحافة العراق , نتا( سامً رفائٌل بطً , 
6
(  
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 وتعبـٌر وكفاح جهاد مٌدان منها وجعل وبلده أمته لخدمة األولى أعدادها منذ جرٌدته كرس الذي

 وتطلعاتها األمة أرادة عن
(9).

 

 فمد أكد بؤن

االمة الناطك ،  " مبدأ الجرٌدة مستلهم من وحً الشعب ، وهً صورته ومرآته ، فهً لسان 

 (9)المعبرة عما ٌختلج فً اعماق الملب "

التؤثٌر بالرأي العام , كما أنـه فً  ومن هذا المنطلك أخـذ ٌـهـدد رجـال , السلطة بمدرة الصحافة  

السلٌمة على الحكام لتوثٌك الصلة بٌنهم وبٌن  الحلول والتراحن عـن إبـداء النصـائح لـم ٌـتـوا

فً عملهم  االرتبانؽبة الشعب , لذلن نراه ٌنتمد النظام اإلداري . مخاطبا  الحكام محذرا  إٌاهم من م

 بموله :

الحاصل ... سببه أن الشخصٌة  اإلربانإن بحذافٌره " ؼربلـوا رجـالكم المسإولٌن وراعوا النظام 

اإلدارٌة الكبرى المسإولة فٌه ضعٌفة أو لٌس لها من المإهلت ما ٌرفعها الى أن تمثل الدولة 

وعزتها ومهابتهـا فـً طـول اللواء وعرضه : إن منصب المتصرفٌة على أعظم جانب من الدلة 

 اختٌارفً تهاونهـا فـً  والحاجة ٌتطلب رجاال كـل رجـال . فـترتكب الحكومة أعظـم الشطط

 الرجال الذٌن ٌشؽلون هـذا المنصب كما أنها ال تإدي واجبها فً خدمة البلد إذا هً لم تجعل مفتاح

 (3)... "اإلداري واإلصلحأعمالها فً التنسٌك 

بضرورة  ناشد رفائٌل الحكومة  "لضٌة الدفاع الوطنً )التجنٌد( "وفً ممال له تحت عنوان 

للوصول الى  , بهذا الجانب , إذا كانت ترٌد العمل لما ٌرفع شؤن البـلد حما وٌعلً مجدها االهتمام

 الذي ال ٌتحمك إال بمـوة وطنٌة  االستملل

 .(١)"ال ٌكون بغٌر لـوة وطنٌة مستملة بالسٌادة والسٌطرة فاالستملل" 

وحول دخول العراق فً عصبة األمم كتب رفائٌل مماال جاء فٌه :    

،  ٤٢٩١فً سلن العصبة إال التخلص من معاهدة  االنخراطنخال أن هنان أٌة غنٌمة وراء  ال"

 (9) دخولنا فٌه الفللً والمصور "والمعاهدات التً سبمتها ،  واالتفالٌات

 العمل عن العاطلٌن العمال مشكلة حل بضرورة الحكومة له ممال فً رفائٌل طالب آخر جانب ومن

: فٌه جاء  

                                                           
. 97( الحدٌثً , المصدر السابك , ص 

1
(  

. 997( منٌر بكر التكرٌتً , الصحافة العرالٌة واتجاهاتها السٌاسٌة واالجتماعٌة , ص 
2
(  

. 9191ل تشرٌن االو 99, فً  9( جرٌدة "البلد " , العدد 
3
(  

. 9191تشرٌن االول  91, فً  9, العدد  جرٌدة "البلد"(
4
(  

. 9191تشرٌن االول  99, فً  1( جرٌدة "البلد " , العدد 
5
(  
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 ، لها صحٌحة عناٌة الحكـم ممالٌد تسلمت حكومة أٌة من تر لم معمدة عظٌمة مشكلة العراق فً" 

, " العاطلٌن العمال مشكلة وهً  

: لال عندما لها اللزمة الحلول وألترح , الحالة هذه معالجة الى الحكومة ودعا   

 .(9)" الشعبوننمذ  العمل عن العاطلة األٌدي ونشغل عصرٌة وطنٌة صناعة نوجد أن بوسعنا"  

 السٌاسٌة األمور فً صدورها بداٌة منذ " البلد"  جرٌدته إلحام على عزم لد كان رفائٌل أن وٌبدو 

 وهو , المطبوعات لـانون مـن(  99)  المادة لجرٌدته األول التعطٌل لبل  إنتمد لذان , الخطٌرة

 تعطٌل الـى واآلخـر الحٌن بٌن تعمد والذي تشرٌعه منذ وكبلها العرالٌة الصحافة لٌد عثمانً لانون

: لائل   رفائٌل أكد ومساوئه التعطٌل وعن , الوطنٌة أهدافها وبٌن بٌنها حائل   وولؾ الجرائد  

.  الطلك الـهـواء فـً الصحٌـح التنفس وٌحرمها الصحافة عنك ٌعض لوي غل اإلداري التعطٌل "

 هذه فأن ، العراق فً تصدر التً بالجرائد عبرة وال. .. للحً كالهواء السٌاسٌة للصحافة والحرٌة

 أكثر تمول أن علٌها بأن تشعر ، الدوام على وهً اضطرارا واجبها فً التمصٌر ٌلزمها الجرائد

 ٌحول اإلداري التعطٌل ولكن ، الخالصة الوطنٌة وتفرضه ، الحً الضمٌر ٌوحٌـه مما هذا من

 .(9)" أمانٌها وبٌن بٌنها

:  بموله ذلن مإكدا   آرائها عن التعبٌر فً الصحافة حرٌة الى رفائٌل دعا السٌاق هذا وفً   

 أفـراد بٌـن اآلراء لتبادل والواسطة ، الجمهور رغبات عن تترجم التً الوسٌلة هً الصحافة أن" 

 المسائل أم حرٌتها مسألة أصبحت فمد المحكومة والجماعات الحاكمة الهٌئة وبٌن وطبماتها األمة

 ٌكـون أن الكامنة ونزعاته العام الرأي عن المعبر عن ٌراد كٌف إذ.  حرٌة بدون صحافة فل ،

 . (9)" ...الصحٌح وجهها على التعبٌر هذا مهمة ٌؤدي ال إذن فهو ، طلٌك غٌر ممٌدا

 . (1)حرٌـة الصحافة  مـن ٌـؤتً العراق فً الحزبٌة والحٌاة , العامة الحرٌات ممٌاس أن نجد لذلن

  فٌه شددت , 9199 لسنة(  99)  رلم للمطبوعات جدٌد لانون إصدار الى الحكومة دفع تمدم مما 

 . (9)السابك  المانون فً موجودة تكن لم لٌود خلل من الصحافة على

 , الشعب وأهداؾ أمانً تحمٌك ٌضمن زاهر مستمبل إلى متطلعا   , الحرٌة الى توالا   رفائٌل كان ولما

 من ٌعبر وطنً سٌاسً حزب صفوؾ الى االنضمام , الضروري من وجد , واالستملل التحرر فً

                                                           
.9191تشرٌن الثانً  9فً  91( جرٌدة "البلد " , العدد 

1
(  

. 9191حزٌران  1, فً  991, العدد جرٌدة "البلد "( 
2
(  

. 991, ص  9199ة فً العراق , الماهرة ,( رفائٌل بطً , الصحاف
3
(  

.99, ص  9199( احمد فوزي , اشهر المحاكمات الصحفٌة فً العراق , الطبعة االولى , بؽداد ,
4
(  

. 99( المصدر نفسه , ص 
5
(  
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 ولفت ما إذا الحاكمة للسلطة وممارعته تصدٌه فً له سندا   وٌكون , التحرر فً رؼبته عن خلله

 .(9) البلد  واستملل الشعب مصلحة أمام

  , (9)(العهد حـزب)  أحدهمـا سـمً سٌاسٌٌن حزبٌن تؤسٌس , 9191 عام أواخر فـً تـم وعندمـا 

(  الوطنً اآلخاء حزب)  اآلخـر وسمً , السعٌد نـوري لبـل مـن مإٌـدا   حكومٌا   حزبا   وكان
 كامل , السوٌدي ناجً , سلٌمان حكمت , الكٌلنً عالً رشٌد , الهاشمً ٌاسٌن مإسسوه وكان(9)

  , " البلد"  صحفه كـل وأولـؾ ,(  الوطنً اآلخاء حزب)  الى رفائٌل فؤنضم , الجادرجً

 . (1) الحزب لهذا , " األخبار"  , " الجهاد "

لتكـوٌن ,(  العهد)  التمن أبً حزب إلى ,(  الوطنً اآلخاء)  الهاشمً حزب أنضم أن وبعد   

   جرٌدة تحرٌر وظٌفة له وأسندت , الوطنً اآلخاء حزب أعلم من رفائٌل كان واحدة وطنٌة جبهة

 الصرٌح السٌاسً الصحفً بثوب ولكن جلٌة الصحفٌة مواهبه فبانت (9) الوطنً" اآلخاء"  الحزب 

 الصرٌح

 . (1)السجن وعذاب النفً مرارة فذاق , الؽاٌة الشرٌؾ , الهدؾ الواضح , الممصد 

 من التً كافة األسالٌب إستخدام الى بدورها سعت فمد , آنذان للسلطة المثمفة الفئة معارضة وبسبب 

 من عملٌا   جردتهـم فمد , والحزبً السٌاسً النشاط مٌدان فً التحرن من منهم العدٌد حرمان شؤنها

 الوطنٌة مٌوله بسبب , 9199 عام فً ثانٌة مرة السجن الى رفائٌل تعرض فمد وهكذا , السلح هذا

 .  (7) العمٌل للحكم معارضته

                                                           
.99-91(فائك بطً , صحافة االحزاب وتؤرٌخ الحركة الوطنٌة , ص ص 

1
(  
(
7

. لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر : عبد الجبار الجبوري , االحزاب  9191تشرٌن الثانً  91ً ( وهو الحزب الذي الفه نوري السعٌد ف
.  77 -79والجمعٌات فً المطر العرالً , ص ص   

(
9
 أما , السعٌد نوري لسٌاسة بمعارضته الحـزب هذا أتسم ولد , الهاشمً ٌاسٌن بزعامة , 9191 الثانً تشرٌن فً الحزب هذا تؤسس (

( .  التضحٌة , التضامن , اآلخاء)  فهو شعاره  
:  اآلتٌة األسس على ٌموم الحزب هذا منهاج وكان  

 التصرفات ومماومة , وااللتصادٌة واإلدارٌة السٌاسٌة الوجهات مـن بـه المحدلة األخبار الى العرالً الشعب لتنبٌه الجهود بذل .9 
. العامة والمصلحة تؤتلؾ ال التً الشخصٌة  

 ٌنافً أو , الوطنٌة بالوحدة ٌخل أو , شـائبة بؤٌة البلد استملل ٌشوب أن شؤنه من ما كل لمكافحة عرالً عام رأي تؤلٌؾ على العمل .9
. المانون أحكام  

.99-79لخٌر ابنائها  , ص  مواردها واستثمار البلد منتجات وتروٌج االلتصادٌة مرافمه فً العراق حموق صٌانة على العمل. 9  
. 919-917ص ص , 9179 , بؽداد , العراق فً الدٌممراطٌة الحركة تؤرٌخ , الملح الؽنً عبد:  ٌنظر التفاصٌل من لمزٌد   

.997  ص , 9179 , بؽداد , اإلرشاد مطبعة , 9199-9199 العراق فً السٌاسٌة األحزاب , العمر صالح فاروق (
4
(  

جودت االٌوبً . لصاحبها علً 9199آب  9( جرٌدة "االخاء الوطنً " صدرت فً 
5
(  

. 9199كانون الثانً  9( جرٌدة " االسبوع البؽدادٌة " , العدد الصادر فً 
6
(  

. 999( عبد الرزاق احمد النصٌري , المصدر السابك , ص 
7
(  
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 على أصرارا   زاده بل , أمانٌـه وتحمٌك التحرر فً شعبه وتطلعات آلماله محبطا   السجن هذا ٌكن لم

 السجن فً إلٌه وجه سإال على رده وفً , أمرهم على المؽلوبٌن شعبه وأبناء وطنه أجل من الكفاح

: لائل   أجاب , نفسه فً حرٌته فمدان أثر عن  

 تنشـد التـً المضامـة بالشعوب أخً ٌا لولن ما!  المعبودة للحرٌة الوحٌد الفالد أنا وهل"  

ا  ذوق ال ، سعٌدة فرصة لً أتٌحت لمد...  األسد مخلب من حرٌتها  الحٌاة. ألوان من جدٌداا  طعما

 . (9)"... ومضاء لوة إال ٌزدنً لم السجن هذا وأن

 سبٌل فً بحرٌته ٌضحً فهو , شعبه وأبناء لوطنه الرجل هذا أخلص مدى نلتمس هذا ومن 

.  شعبه أبناء وعزة كرامة  

 فً المدرس بفهمـً الخـاص الممال نشـر أثـر , أخـرى مـرة رفائٌل اعتمل , 9199 آذار وفً

 للستعمار الموالٌن ووزرائها والحكومة االستعمار على حربه فٌه شن والذي ,"  األخبـار"  جرٌدته

 األول تشرٌن 91)  الثانٌة السعٌد نوري حكومة لامت ثم , ذلن بسبب"  األخبار"  جرٌدة فعطلت ,

 شمال فً كوٌسنجك الـى بطً ورفائٌل , المدرس فهمً بنفً ,(  9199 األول تشرٌن 9199-97

 , العهد حزب , المتآخٌان الحزبـان أحتـج ولد.  (9) العشائر لانون بموجب أشهر ستة لمدة , العراق

 أفراد بمعالبة التنفٌذٌة السلطات لٌام بعدم الحكومة وطالبوا , األبعاد هذا على , الوطنً واإلخاء

دون مراجعة السلطات  , المانون أحكام ضمن آرائهم بنشر لٌامهم لمجرد كٌفٌة بصورة الشعب

 . (9)المضائٌة 

 أن إال الحكومـة وضعتها التً الصحفٌة للخطة آنذان الصادرة الجرائد أؼلب أمتثال من وبالرؼم

 بعض أظهرت فؤنها لبرٌطانٌا بعدائها واضح بشكل المجاهرة تستطع لم وإن , " البلد"  جرٌدة

 على , الحٌاد سٌاسة أنتهاجها الى بآخر أو بشكل تتوصل أن خللها من تستطٌع التً المإشرات

 ذلن فكان , الحلفاء لدول العسكرٌة الموات صور نشر عن أمتنعت إذ , الدولٌة األحداث أتجاه األلل

 (1) الدول هذه تؤٌٌد فً رؼبتها عدم على بروزا   المإشرات أكثر من

 عدد بلػ إذ .(9)9119عـام  العمـارة معتمـل فً اعتملوا الذٌن الوطنٌٌن بٌن من رفائٌل وكان

 ٌتفرج اإلله عبد الوصً وكان , معتمل  (  791)  الى عددهم أرتفع ثم معتمل(  991)  المعتملٌن

     نٌسان فً فلسطٌن الى تشـرٌده فـً تسببوا الذٌن من ؼلٌله لٌشفً خاص بمنظار المعتملٌن على

9199(1). 

                                                           
. 19( فائك بطً , اعلم فً صحافة العراق , ص 

1
(  

. 19, ص  9171ة الجامعة , بؽداد , ( منٌر بكر التكرٌتً , الكاتب الصحفً االدٌب  فهمً المدرس , مطبع
2
(  

. 9199آذار  91فً  91( جرٌدة "بؽداد" , العدد 
3
(  
(
9

, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , كلٌة اآلداب , جامعة بؽداد , 9119( ضحى عبد علً مهدي العبٌدي , الصحافة العرالٌة و ثورة ماٌس 
.  99, ص  9111  

.  19-19( فائك بطً , أبً , ص ص 
5
(  
(
9

, ص  9191, الدار العربٌة للطباعة , بؽداد ,  9, تحرٌر حازم طالب مشتاق , ط  9199 -9111( طالب مشتاق , اوراق اٌامً, 
111 .   
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وبمً للمه  وبعد ان امضى رفائٌل عاما فً السجن اطلك سراحه وعاد الى خدمة صاحبة الجللة ,

مشرعا فً ممارعة السلطة , مما دفع رجال نوري السعٌد باالعتداء علٌه بالضرب بعد ان عجزوا 

 . (9)عن اسكاته , وهو اشد حرارة واعظم شولا الى خدمة الشعب عن طرٌك الصحافة 

 الصحافة تللٌه كانت الذي للتعسؾ ونتٌجة , 9119 عام وذلن جدٌد من " البلد"  جرٌدته فؤصدر

 أجل من السعً ضرورة الصحافة رجال من وزملإه رفائٌل وجد لذا , السلطة لبل من ورجالها

 97 فً العراق فً الصحفٌٌن جمعٌة بتؤسٌس هذا كفاحهم توجـوا لذا , عنها ودفاعهم حمولهم ضمان

 فؤنتخبوا , المذكور التـارٌخ فـً عامـة هٌئـة بصفة للجمعٌة المإسسون إجتمع إذ , 9119 نٌسان

 الدٌن ونور , بطً ورفائٌل , ؼنـام ورزوق , الجادرجً كامل:  من كل اإلدارة مجلس لعضوٌة

 ونور , للجمعٌة رئٌسا   الجادرجً كامل فؤنتخب المجلس واجتمع , الجواهري مهدي ودمحم , داود

 .  (9) للصندوق أمٌنا   بطً ٌلئورفا , سكرتٌرا   الدٌن

 مركزها وتحسٌن الصحافة مستوى رفع الى تهدؾ أنها , األساسً الجمعٌة نظام فً وجاء

 . (9) حمولها عن والدفاع , واألدبً االجتماعً

 لٌمارس الماهرة الى رحاله شـد ثـم , جرٌدته أؼـلق رفائٌل لرر , 9111 عام منتصؾ وفً

 , صدرها الى وضمتـه األول العرالً بالصحفً مصر فرحبت , للمه من وٌعٌش , هنان الصحافة

 المرجع هو وإذا , المصرٌٌن الصحفٌٌن أستاذ به فإذا , هنان واستحسانا أعجابا   مماالته ولمٌت

 سنتٌن من أكثر الماهرة فً فمكث , فحسب العراق ولٌس " األوسط الشرق"  شإون كل فً األعلى
(1) . 

 ٌحب ال فهو وبؽداد الماهرة بٌن خٌوطها امتدت سٌاسٌة حرب من مصر فً رفائٌل ألامه تخل ولم

 على ٌصبرون ال بدورهـم وهم , العراق فً أعوانهم عـن تحـدث إذا العنـان لملمه وٌترن الشٌوعٌٌن

 أن حتى , مفمودا   بمً فمد السعٌد نوري وبٌن بٌنه الذي المفمود الحب أما , ضدهم ٌمولها كلمة كل

  مجلة نشرتها التً المماالت على المصرٌة الخارجٌة وزارة لدى مرتٌن أحتج السعٌد نوري

 .(9)ًبط رفائٌل بملم المصرٌة " األسبوع"

 عدد على هنـان وأطلع " األسبوع"  مجلة فً محررا   الماهرة فً بطً رفائٌل كان األٌام تلن فً

 مؽزى عـن فٌـه تساءل مماال   لاسم ٌحٌى صاحبها فٌها كتب.  البؽدادٌة"  الشعب"  جرٌدة من

 من كان فما.  السعٌد مع علٌها المتفك الشروط وطبٌعة , الدٌممراطً الوطنً الحزب اشتران

 سبع حلمات على وكتب " واألرلام بالحوادث أفندي كامل شعوذة"  بعنوان مماال   وكتب إال رفائٌل

                                                           
.  19( فائك بطً , اعلم فً صحافة العراق , ص

1
(  
(
9
.  919 ص , 9117 , بؽداد , األدٌب مطبعة , 9119-9917 العرالٌة السٌاسة فً ودوره الجادرجً , الدلٌمً عوٌد دمحم (  

. 9, ص  9119( لمزٌد من التفاصٌل ٌنظر : النظام االساسً لجمعٌة الصحفٌٌن فً العراق , مطبعة االهالً , بؽداد , 
3
(  

.19( فائك بطً , اعلم , ص 
4
(  

. 9117آذار  7, فً  91( مجلة "االسبوع " الماهرٌة , العدد 
5
(  
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 الوضع فٌـه تناول.  (9) 9111 األول كانون 91 من اعتبارا " البلد"  جرٌدة فً ونشر , لطوله

 الوطنً الحـزب ضـد الشدٌدة الهجومٌة العبارات ببعض وطعمه , ٌومذان العراق فً السٌاسً

 من وؼٌرها واالختلس لألجنبً والعمالة باالنتهازٌة الجادرجً فٌـه الكاتب أتهم كما.  الدٌممراطً

 الجادرجً أن , الـبران المادر عبد ٌذكر إذ.  ولتها فً كبرى ضجة أحدثت التً , الشنٌعة التهم

 .  (9) بطً رفائٌل من(  )مخرسة  أجوبة تلمى

مماال بملم الجادرجً بعنوان  (9) األهالً" صوت"  الوطنً الحزب جرٌدة كتبت نفسه الولت وفً

كرسه للرد على بطً والطعن فً سٌرته ونزاهته , واعتباره احد الذٌن  "رفائٌل بطً فً المرآة "

 .  (1)صنعهم االنكلٌز 

ومما ٌشار الٌه ان مجموع هذه المماالت ٌعد وثٌمة من وثائك االدب السٌاسً المتطرؾ الذي شهدته 

 . (9)الصحافة العرالٌة آنذان 

كان من  عصر وفً , السٌاسً الصعٌد على المختلفة بالتنالضات ٌنوء زمن فً رفائٌل عاش

 ولظروفـه ملبساته لشدة , الصحٌحة مرامٌه ٌفهموا أن البلد وأبناء المثمفٌن على.  جدا   الصعب 

 لكونه الصحٌحة ومرامٌها السٌاسة لعبة أصـول فـهمـوا الذٌـن الملـة بٌن من رفائٌل فكان , الؽامضة

 فكان , الصحافة فً عمله بداٌة ومنذ بل , الوزارة فً أم البرلمان فً سواء كثب عن مارسها

لشعبه. واستنهاضا للحكومة النمد من تخلو ال بمماالت , وبؤسلوبه بطرٌمته ٌلمسها  

 السعدونٌة الـوزارة فٌـه أنتمـد ممـاال رفائٌل كتـب " لوٌة لـوزارة ضعٌـف منهاج"  عنـوان وتحـت

 : فٌه جاء ومما ومنهاجها(  9191 الثانً تشرٌن 99 -9191 أٌلول 91)  الرابعة

 التـً العلمٌـة األسس نعلـم ال ولكننا برٌطانٌا مع المفاوضات منهاجها فً ذكرت الوزارة إن" 

 . (1) ، " المفاوضات بنٌـت علٌها هذه

 وعمك وسهولة الفاظه عباراته بسللة أمتاز رائع بؤسلوب السٌاسٌة األمور ٌعالج رفائٌل وكان 

 وكتابٌة علمٌـة لـدرة مـن ٌمتلكـه لمـا عصـره صحفًٌ بٌن من األسلوب بهذا أختص فمد , أفكاره

 .(7)  التصوٌر فً ودلة براعة على تدل المضاٌا لمختلؾ معالجته فً

  :لائل   العراق أتجاه البرٌطانٌة السٌاسـة فٌه أنتمد " العراق على االنتداب"  بعنوان له ممال ففً 

                                                           
.9111, فً كانون االول 9117, 9111, 9119, 9111, 9119, 9119, 9119( ٌنظر : جرٌدة البلد , االعداد 

1
(  

.9199تشرٌن االول  99فً  1( جرٌدة االتحاد , العدد 
2
(  
(
9

تشرٌن االول  1( جرٌدة ٌومٌة سٌاسٌة صاحبها الحزب الوطنً الدٌممراطً , مدٌرها المسإول كامل الجادرجً , صدرت فً بؽداد فً 
دار النشر  9, ط  9197 -9911. ٌنظر : زاهدة ابراهٌم , الجرائد والمجلت العرالٌة 9191كانون الثانً  97امتٌازها فً , والؽً 9199

.991,ص  9199والمطبوعات الكوٌتٌة ,    
.9111كانون االول   99فً 9979( جرٌدة " صوت االهالً " العدد 

4
(  

.9199كانون االول  9فً  99الجادرجً ورفائٌل بطً ", جرٌدة االتحاد , العدد ( رفعت عبد الرزاق , " حمٌمة المعركة الصحفٌة بٌن 
5
(  

. 9191تشرٌن الثانً  9,فً  9( جرٌدة "البلد " , العدد 
6
(  

.911, ص  9171, مطبعة جامعة بؽداد , بؽداد ,  9( منٌر بكر التكرٌتً , ادباء صحفٌون , ط
7
(  
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 بثوب استعمار فهً ، فٌها المتغلغلة االستعمارٌة الروح االنتدابٌة السٌاسة على ٌؤخذ ما وأول" 

 فً"  المزدوج الحكم"  أوجدت االنتداب سٌاسة أن أضاؾ ثم"  , الـعٌـون منـه تفرغ ال مزركش

 التخفٌـف على كثٌراا  وعمل الحمٌمٌة السلطة أضاع الذي الشاذ بالوضع ٌسمونه ما وهو ، البلد

 .  (9) الحكومة هٌبـة مـن

.  مماالته فً رفائٌل إلٌها تعرض التً المهمة الجوانب من البلد واستملل الوطنٌة المسؤلة وتعد

 هم الذٌن العرالٌٌن من خلوه فٌجد البصرة مٌناء الوحٌد العراق مٌناء صوب نظره ٌتجه حٌن فنراه

 تفرد ٌرى فهو , بلدهم خٌرات من التنعم فً سواهم من وأحك , العمل الى ؼٌرهم من أحوج

 الذي الشـاذ السٌاسً الوضع الى ٌضاؾ شذوذا   المٌناء وأعمال ووظائؾ بإدارة والهنود اإلنكلٌز

 الى االنتمال بعملٌة البدء الى ودعاها الوضع هذا الى الحكومة إنتباه ٌلفت وهنا , البلد منه تعانً

  فٌمول األمم عصبة لدخول التهٌإ ثم , المٌناء من بدءا   الممبول الوضع

 .(9) االسم اال ولمست وشهدت ورأٌت سمعت ما على العرالٌة من له لٌس الوحٌد العرالً المٌناء هـذا" 

 الموظفٌن عن االستؽناء ضرورة الى وٌدعوها الحكومة ٌطالب رفائٌل راح آخر ممال وفً 

  ٌموتون الذٌن العرالٌٌن من بؤمثالهم واستبدالهم الخزٌنة على ثمٌل عبئا ٌشكلون الذٌن األجانب

 . (9) جوعا  

 ابناء امانً تحمٌك فً دورهم النعدام , لمحاسبتهم الشعب ودعا علٌهم حمل فمد االمة نواب اما 

 :  فٌه جاء(  الهجوع هذا متى الى)  عنوان تحت مماال   كتب اذ . بلدهم

 وٌعملوا صفوفهم فٌوحدوا انفسهم الى ٌؤوبوا ولم واجبهم فً النواب لصر مـا اذا الحك وحرمة" 

 ما واذا ، علٌهـم اللوم كل فاللوم حسابها الحكومة لها تحسب التً الموٌة المعارضة اٌجـاد على

 .(1)" غٌرهم محاسبة لبل واجبة هؤالء فمحاسبة ٌحاسب ان الشعب اراد

 تحت له ممال فً ذلن الى تطرق ولد , البلد فً استشرى الذي الفساد رفائٌل انتمد آخر ممال وفً 

:فٌه جاء " الدولة فً الفساد"  عنوان  

 . (9) , " العراق منه ٌشكو الذي العٌاء الداء هو الحكومً الجهاز فساد ان" 

 , بلده واحـداث بوالع ٌربطهـا ثم , السٌاسٌة العالم احداث عن المماالت كتابة من ٌكثر كان كما

 : فٌمول ولادتها العالم فً النهضة عن كتبه ما ومنها

                                                           
. 9191الثانً  تشرٌن1فً  99( جرٌدة "البلد" , العدد 

1
(  

. 9191آذار  9, فً  999( جرٌدة "البلد " , العدد 
2
(  

. 9191تشرٌن الثانً  9, 7( جرٌدة "البلد" , العدد 
3
(  

. 9191حزٌران  91, فً 9( جرٌدة "البلد " , العدد 
4
(  

. 9199آب 91, فً  9119( جرٌدة "البلد " , العدد 
5
(  
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 الشرق فً التمدمٌة النهضة حركات من الكثٌر عاصرت ان بعد ، الٌه انتهٌت الذي الرأي ولعل" 

 الحٌاة من جدٌدة لوالب فً ، شعوبهم ٌفرغون اكفاء زعماء الى نفتمر العرب نحن اننا هو

ا  نجـده(  الزعامً)  العمل لهذا نموذج خٌر ان والشن ، ... العصرٌة  الوطنٌة النهضة فً واضحا

 تركٌا باعث(  ألتاتورن)  االستمللٌة الحركة فً وكذلن(  الهندي المؤتمر)  لحزب السٌاسٌة

 .(٤)الحدٌثة "

 المرٌر بوالعهـم النهوض اجل من للعمل وٌحفزهم شعبه ابناء ٌحث رفائٌل كان الطرٌمة بتلن 

 النهضة الى العناٌة توجٌه علٌهم ٌحتم الواجب ان اذ , الجائرة السٌاسة ولٌود اعباء من والتخلص

 فهـو واالستملل التحرر اجل من انفسهم على باالعتماد العالم احرار به ٌموم وما الوطنٌة

 :  ٌمول 

 .(9) الزعماء هؤالء ظهـور ننتظر ان االغراض هذه لتحمٌك اهبتنا نتخذ حٌن اذن علٌنا" 

 الكلً استمللهم تحمٌك شعبه ابناء بٌن المفاهٌم وهذه األفكار تلن مثل عـرض من رفائٌل هدؾ كان

.االستعمارٌة الموى وسٌطرت ٌد عن بعٌدا  

 :الخاتمة 

النتائج التً توصلنا الٌها ,  فان انتهائنا بعد و , دراستنا مسار ووجهت , حددت لد الممدمة كانت

.كاالتً البحثوخرج بها   

 عام الصحافة مٌدان دخوله منذ وتؤلمه بطً نجاح وراء تمؾ عدة أسباب هنان كانت - 

بمراحل حٌاته التً عاشها  تمثلت شخصٌة صفات من بطً تمتع ما منها 9191 عام حتى 9191

 على انه لنا فتبٌن , وسٌاسٌة وصحفٌة ثمافٌة ونشاطات عامة أحداث من المراحل تلن تخلل وما

.  الموصل رأسه مسمط فً لضاها اللتٌن وصباه طفولته فترتً رافمت الماسٌة الظروؾ من الرؼم

 على واالطلع تعلٌمه ومواصلة , اسرته اعالة مسإولٌة اعباء تحمل بٌن التوفٌك استطاع انه اال

,  بها تمتع التً الحدٌدٌة اإلرادةو, .الشام وبلد مصر فً وخصوصا   العربٌة االلطار المفكرٌن نتاج

 عن فضل  , اآلخرٌن الصحفٌٌن بٌن نظٌرها لل كبٌرة درجة الى العمل فً وتفانٌه الشدٌد حرصه

 عمله من اكتسبها  التً تلن أو,  الٌومٌة المراءة وهً الصؽر منذ ٌمارسها كان التً العادات بعض

 األسباب من كانت هذه كل, الحكومة فً المهمة الشخصٌات من للتمرب سعٌه وكذلن, الصحفً

. والسٌاسً الصحفً بطً نجاح وراء الرئٌسٌة  

 الثمافة رجـال انتباه اثارت بحٌث , مبكر ولت فً ظهرت الصحفً نبوؼه ملمح ان لنا اتضح - 

  مجلة اصدار الصحفً نبوؼه ثمرات أولى وكانت , وعناٌتهم برعاٌتهم فحظً , حوله من والفكر

                                                           
. 9111اٌلول  91,نمل " عن جرٌدة " صوت الشعب " الماهرٌة , العدد الصادر فً  917العراق, ص ( فائك بطً , اعلم فً صحافة 

1
(  

.919( المصدر نفسه , ص
2
(  
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 الموصل لمدٌنة تركه بعد والفكري الثمافً نشاطه تبلور سبك عما فضل   .9191 عام"  راعةٌال" 

 فرصة لبطً اذ وفرت الصحفٌة بطً انطللة فً دور من لها كان وما  بؽداد صوب والتوجه

جرٌدة  فً هعمل ان كما. االخرى الثمافات على البلد واالطلع مختلؾ من بصحفٌٌن االختلط

 والمدرة العمل فً الجد,   اكسبهالعراق ومجلة الحرٌة وجرٌدة البلد ومراسل لصحٌفة االهرام 

 لها التً النافذة الشخصٌة لوة عاملفضل عن  الفكرٌة االتجاهات كل فً بعمك االنتشار على

 ذلن وتمثل اآلخرٌن, مع العللات نسٌج اختراق من الواسع والمدى النفوس فً البالػ تؤثٌرها

 عن فضل   , الثمافٌة واالندٌة الجمعٌات تؤسٌس فً المفكرٌن من الرانه بٌن المتعددة بمساهماته

 من الرانه مع ساهم اذ.  آنذان العاصمـة فً تصدر كانت التً والمجلت الصحؾ فً اشتؽاله

كشؾ نواٌا  ان بعد االنكلٌز المستعمرٌن بوجه للولوؾ واثارتهم الشعب ابناء توعٌة فً المثمفٌن

.  االستعمار  

 تعلٌمه ٌواصـل ان استطاع انه إال الصعبة المعاشٌة ظروفه من بالرؼم رفائٌل ان لنا بان كما -

 وحٌن. 9191 عام منها وتخرجه الحموق كلٌة دخوله ثم.  العالٌة المعلمٌن دار فً دراسته فاكمل

 طموحه تحمٌـك استطاع فمد ومبادئه افكاره وعن باسمه تتحدث صحٌفة من بد ال انه رفائٌل ادرن

 إذ, آنذان  صدرت التً الجرائد ارلى من عدت والتً 9191 عام"  البلد"  جرٌدته اصدار فً

 من اٌضا ومكنته,  الماضً المرن منتصؾ فً م االحداث امامه بتؽطٌة اآلفاق الصحٌفة تلن فتحت

له  لدمته الذي الدعم نجاحه نتٌجة ٌكن ولم.  وصحفًٌ العراق ساسة مع العللات من شبكة نسج

. فً العراق األول الصحفً جعلته لموهبته التً وانما, فمط جرٌدة البلد  

 موالفه , والصدق والصراحة بالجرأة أتسمت التً السٌاسٌة مماالته بطً فً حاول - 

 المتردي الوالع من إلنماذه الشعب ابناء بحموق مطالبا   , المتعالبة الحكم ألنظمة وتصدٌه الوطنٌة

 التً االسالٌب خطورة الى منبها  , واالستملل التحرر فـً رؼبتهـم عـن معلنـا ٌعٌشه , كان الذي

 وٌمكن.  التحررٌة ومسٌرته العربً النهوض حركة شـل اجـل من االستعمارٌة الموى تمارسها

 المرن من الثانً الربع خلل السٌاسً الوضع من متعددة لجوانب صادلة وثٌمة تلن مماالته اعتبار

. العشرٌن  

 إبداء طرٌك عن سواء العهد فً العراق بها مر التً السٌاسٌة االحداث من الكثٌر فً دور له كان -

 المجلس فً بطً رفائٌلعلى  ٌلحظ ما وأهم, الصحؾ فً مماالته عبر أو مباشر بشكل رأٌه

 امتازت والتً , واالجتماعٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة المجاالت فً السٌما , ملحوظا   نشاطا   النٌابً

 ألنه , المجلس فً تطرح كانت التً المضاٌا جمٌع فً دراٌة من ٌمتلكه لما , االفك وسعة بالجرأة

 , شـًء كل فوق والوطن المجموع مصلحة ٌضع الذي االنسان ذلن هو السٌاسً"  ٌمول كما

وطنه " . لصالح تكـون ان عمٌدتـه فـً تصـلـب مـن والوطنـً  

 وزٌر منصب شؽل, واالعلم الصحافة هً لرفائٌل بطً الرئٌسٌة الحرفة ان من الرؼم على -

 ( و9191 -9199والثانٌة ) االولى الجمالً فاضل وزارة والصحافة فً الدعاٌة لشإون الدولة



 

 

430 
 

 وطنه خدمة جهده لدر حـاول انـه كمـا , اختصاصه مجال فً المشارٌع من العدٌد تنفٌذ على عمل

  . الملكً الحكم ابان.  المجال هذا فً

والمراجع : المصادر  

 اوال : المخطوطات :

)مكتبة رفائٌل  عثمانٌة نفوس وثٌمة ,11 الملفة رلم بطً, رفائٌل متفرلات بطً, رفائٌل رثة/ و9

 بطً المحفوظة لدى حفٌده باهر بطً ( .

 91119 المرلم الدفاع وزارة كتاب ,99 رلم ملفة بطً, رفائٌل مراسلت بطً, رفائٌل ورثة /9

. بطً رفائٌل الى 99/91/9191 فً  

. 97  رلم الوثٌمة , للكرملً بطً رفائٌل رسائل , 91919 الملفة , م. . د/ 9   

 : الجامعٌة واالطارٌح الرسائل: ثانٌا

 ؼٌر ماجستٌر رسالة ,9119 ماٌس ثورة و العرالٌة الصحافة , العبٌدي مهدي علً عبد ضحى/ 9

 .9111 , بؽداد جامعة , اآلداب كلٌة , منشورة

-9119 العراق, فً والسٌاسٌة الفكرٌة الحركة فً المجددٌن دور , النصٌري احمد الرزاق عبد /9

 . بؽداد ,جامعة االداب كلٌة , منشورة ؼٌر دكتوراه اطروحة , 9199

 التارٌخ معهد بؽداد, منشورة, ؼٌر ماجستٌر رسالة صحفٌا , بطً رفائٌل جعٌجر, عبدالستار/ 9

 . 9119 بؽداد, العلٌا, للدراسات العربً

 ؼٌر ماجستٌر رسالة , سٌاسٌة فكرٌة دراسة العرب لؽة مجلة , الٌاسري ادرٌس نعمه فاهم/ 1

 . 9191 , بؽداد جامعة , اآلداب كلٌة الى ممدمة , منشورة

 البحوث معهد منشورة, ؼٌر ماجستٌر رسالة أدٌبا, بطً رفائٌل الحدٌثً, ابراهٌم دللً ماهر/ 9

 .9111 بؽداد, العربٌة, والدراسات

 : والمعربة : الكتب العربٌة ثالثا

 .9199, بؽداد , االولى الطبعة , العراق فً الصحفٌة المحاكمات اشهر , فوزي احمد /٤

 . 9199, الماهرة , العراق فً الصحافة , بطً رفائٌل / 9

 والمطبوعات النشر دار ,9179-9911 العرالٌة, والمجلت الجرائد دلٌل ابراهٌم, زاهدة /9

 .9199 الكوٌتٌة,
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 . 9199 , بؽداد , االول الجزء , بطً رفائٌل نتاج العراق, صحافة بطً, رفائٌل سامً /1

 الدار , 9 ط , مشتاق طالب حازم تحرٌر , 9199 -9111 اٌامً, اوراق , مشتاق طالب /9

 . 9191 , بؽداد , للطباعة العربٌة

 .  العرالً المطر فً والجمعٌات االحزاب , الجبوري الجبار عبد /1

 .9197 , بؽداد , الزهراء مطبعة , 9ج , العرالٌة الصحافة تؤرٌخ , الحسنً الرزاق عبد /7

 . 9179 , بؽداد , العراق فً الدٌممراطٌة الحركة تؤرٌخ , الملح الؽنً عبد /9

 .9179 الساعة, دار مطبعة بؽداد, العراق, صحافة فً أعلم بطً, فائك/ 1

 .9191-9111 عرالٌة ذاكرة بطً, رفائٌل ,/ _____91

 .9191 , بؽداد , المعارؾ مطبعة رفائٌل, ابً ,_____/ 99

 . 9191, بؽداد , المعارؾ مطبعة , بطً رفائٌل ,/ _____99

 .9119, بؽداد , اجٌالها وكفاح تؤرٌخها – العراق ,صحافة/ _____99

 . الوطنٌة الحركة وتؤرٌخ االحزاب صحافة ,/ _____91

 بؽداد , األرشاد مطبعة , 9199-9199 العراق فً السٌاسٌة األحزاب , العمر صالح فاروق/ 99

, 9179 . 

 , األدٌب مطبعة , 9119-9917 العرالٌة السٌاسة فً ودوره الجادرجً , الدلٌمً عوٌد دمحم/ 96

 .9117 , بؽداد

 ,(  9199 -9961) واالجتماعٌة السٌاسٌة واتجاهاتها العرالٌة الصحافة , التكرٌتً بكر منٌر/ 97

 .بؽداد

  الثمافة وزارة منشورات , والسٌاسً الصحفً , الكاتب رجٌب ٌوسؾ ,__________/ 99

 9199, بؽداد , واالعلم

 , بؽداد , الجامعة مطبعة , المدرس فهمً  االدٌب الصحفً الكاتب ,/ __________91

9171. 

 . 9171 , بؽداد , بؽداد جامعة مطبعة , 9ط , صحفٌون ادباء , /__________91

 الدعائٌة الحملة فً دراسة...  العرالٌة والصحافة , البرٌطانً االحتلل , طعمة هادي /99

 .9199, ,بؽداد واالعلم الثمافة وزارة منشورات , 9199-9199 البرٌطانٌة
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 : والدورٌات الصحف: رابعا

 الصحف العرالٌة والعربٌة  -أ

 , بؽداد . 9191 , 9199, 9199, 9119, 9191, 9191/ جرٌدة البلد , 9

  بؽداد . ,9191 ,9199 , العرالٌة الولائع جرٌدة /9

 , الموصل .9191 ,"  الموصلٌة النضال" جرٌدة /9

 , بؽداد . 9111/ جرٌدة "االهالً " , 1

 , بؽداد . 9119/ جرٌدة "االتحاد " , 9

 , بؽداد . 9191/ جرٌدة "العالم العربً " ,1

 ,بؽداد . 9199/ جرٌدة " االخاء الوطنً , 7

 , بؽداد . 9199/ جرٌدة " االسبوع البؽدادٌة " , 9

 , بؽداد . 9199/ جرٌدة "بؽداد " ,1

 :والعربٌة  المجلت العرالٌة  –ب 

 , الموصل . 9191,  9/ مجلة النادي العلمً , العدد 9

 , بؽداد . 9119 التاسع العدد , اللم مجلة /9

 . 9191,  9 – 9/ مجلة الحرٌة  ,9

 , بؽداد . 9191,  9/ مجلة المصور 1

 , الماهرة . 9199,  7,  9111, 9/ مجلة العالم العربً 9

 ,الماهرة  9191,  91/ مجلة االسبوع 1

 : الموسوعات : خامسا

/ موسوعة اعلم العرب فً المرنٌن التاسع عشر والعشرٌن , مجموعة من الباحثٌن , الجزء 9
 م .9111الحكمة , بؽداد , االول ,الطبعة االولى , بٌت 

 .9119 , الموصل جامعة , 9ط , الخامس المجلد , الحضارٌة الموصل موسوعة/ 9

 

 


