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حسني الرحال ونشاطه الفكري والسياسي يف العراق ()1091 – 1091
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  -جاهعة تكريت

أ.م.د ابتسام محود حمود

قيس ادريس جاسن

المقدمة
حظي العراؽ عمى مر التاريخ بالعديد مف الشخصيات الميمة الجديرة بالدراسة ،وذلؾ لما كاف ليا

مف ادوار برزت في كافة المجاالت ،ولعل أبرز شخصية ظيرت عمى الساحة الفكرية العراقية في حقبة

عشرينيات القرف العشريف شخصية حسيف الرحاؿ ،فقد لعب دو اًر ميماً في قيادة نخبة مف الشباب المثقف

ذو األفكار التقدمية لممطالبة بإصالح الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي لمبمد عمى وفق منظور

واقعي تقدمي تناسب روح العصر والتطور الحاصل في العالـ.

ويعد حسيف الرحاؿ مف الشخصيات التي عمى الرغـ مف أىميتيا ودورىا كأوؿ مف أدخل الفكر

االشتراكي إلى العراؽ إال أنو لـ ينل االىتماـ الكافي مف لدف الباحثيف لكشف دوره في تأريخ العراؽ
المعاصر ،وعمى الرغـ مف بعض المحاذير والصعوبات التي حاولت أف تثنينا عف الخوض في ىذه
الشخصية ،فضالً عف أف معظـ المعمومات الواردة عنو وردت بصيغة نتف متناثرة ىنا وىناؾ ،إال إننا

وجدنا في ذلؾ دافعاً ميماً لمكتابة عنو ،كوف الشخصية موضوع الدراسة شخصية نشطة في ميداف
الفكري العراقي في النصف االوؿ مف القرف العشريف.
إف الحديث عف دور حسيف الرحاؿ ىو جزء مف الحديث عف تأريخ العراؽ الذي يحتضف
احداث ًا سياسية واجتماعية وثقافية ىزت المجتمع العراقي وفتحت االذىاف عمى مثل جديدة واكتشافات
حديثة وآراء غير مألوفة ،فسمع الناس صيحات تطالب بالنظاـ الجميوري وتحرير المرأة ومساواتيا
بالرج ل ،والمطالبة بالحرية الفكرية واالىتماـ بالمشاكل االجتماعية التي كانت تثقل كاىل المجتمع
العراقي ككل(.)1

( )1المولد والنشأة وبواكير تكوين فكره التقدمي:

ولد حسيف عمي صائب سميـ الرحاؿ في بغداد عاـ 1991

()2

مف عائمة متوسطة الحاؿ ،كاف

والده ضابطاً في سالح المدفعية لمجيش العثماني ،وقد عرؼ بنزاىتو الكبيرة( ،)3وأمو مف عائمة النفطجي

التركمانية(.)4

دخل حسيف الرحاؿ مدرسة الالتيف

()5

االبتدائية في بغداد فتعمـ فييا المغة الفرنسية( ،)6ثـ

التحق بالمدرسة السمطانية( ،)7وفييا تأثر بأفكار أستاذه "أرسين كيدور"( ،)8الذي كاف لو دور في زرع
البذور األولى لمفكر االشتراكي الماركسي

()9

في ذىف حسيف الرحاؿ منذ عاـ .)19(1914
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وقبل أف يكمل دراستو في المدرسة السمطانية سافر إلى ألمانيا في بعثة حكومية عاـ ،1916

وألتحق بمدرسة اليندسة كيني " ،)11("Kenny school of Engineeringوفي ألمانيا كاف حسيف

الرحاؿ يحضر المجمس االسبوعي الذي ينظمو توفيق الخالدي

()12

الذي عرؼ بميولو الجميورية ،وقد

أعتاد الخالدي أف ينظـ في بيتو كل يوـ (أحد) لقاءات بالطمبة العرب والعراقييف شارحاً فيو مزايا النظاـ
الجميوري بالقياس إلى النظاـ الممكي ،وكاف يرى أف ىذا النظاـ ىو األصمح لمبمد(.)13
ال غرو أف الدعوة لمنظاـ الجميوري في وقت كانت تسود فيو األنظمة الممكية الرجعية كاف

يمثل البداية األولى بالنسبة لحسيف الرحاؿ لالطالع عمى الفكر المتحرر( ،)14وأثناء دراستو ىناؾ بدأ
باالطالع عمى الصحف األلمانية التقدمية ،فأصبحت تمؾ الصحف وسيمتو لمتعرؼ عمى الفكر
االشتراكي ،وعندما اندلعت "الثورة العمالية"

()15

في برليف أواخر عاـ  1918بقيادة "عصبة الماركسييف

الشيوعييف األلماف" المعروفة بػعصبة سبارتاكوس " ،)16("Spartakus bundتفاعل حسيف الرحاؿ مع
األفكار االشتراكية التي بشرت بيا الثورة الوليدة ،وشارؾ فييا مع زمالئو مف الطمبة األلماف إذ كاف يرى

بأـ عينيو العماؿ بحماسيـ الثوري ،ويشاىد الجنود وىـ ينتزعوف شاراتيـ العسكرية مف مقدمات خوذىـ

ليستبدلوىا بشارات الثورة الحمراء ،وفي ىذه المناطق بالذات كاف يستمع إلى خطب قادة الثورة رو از

لوكسمبورغ " ،)17("Rosa Luxemburgوكارؿ ليبنخت ".)18("Karl Liebknecht

كاف الثوار يزودوف الطمبة بمنشورات الثورة التي تحمل اسـ "حكومات المجالس" ،ومف بواكير

قراءات حسيف الرحاؿ ،المنشورات الشيوعية األولى كراس بعنواف "حكومات السوفيات في ىنغاريا"،

وصحيفة الثوار الحرية " ،"Die freiheitوجريدة العمـ األحمر " .)19("Rote Flaggeفأنعكف حسيف
الرحاؿ عمى قراءة تمؾ المنشورات المحممة باألفكار االشتراكية باىتماـ بالغ ،إذ شكمت تمؾ المنشورات

فضالً عف أحداث الثورة االساس في تكويف فكره االشتراكي(.)29

بعد خسارة ألمانيا في الحرب العالمية األولى ( )1918 – 1914واعالف اليدنة في 11

تشريف الثاني  ،)21(1918خيرت الحكومة العثمانية طالبيا في ألمانيا بيف البقاء ىناؾ واكماؿ دراستيـ

عمى نفقتيـ الخاصة ،وبيف العودة إلى استانبوؿ عمى ظير باخرة عثمانية تصل إلى ألمانيا ليذا الغرض،
فأختار حسيف الرحاؿ العودة قبل أف يكمل دراستو ألسباب تتعمق بالضائقة المالية التي تعاني منيا

أسرتو ،فضالً عف صعوبات التحويل الخارجي(.)22

عاد حسيف الرحاؿ إلى العراؽ أواخر عاـ  ،)23(1919ولـ يظير لو نشاط عمني واضح لنشر

الفكر االشتراكي بعد عودتو مباشرًة ،وكانت أفكاره خميطاً مف المبادئ الميبرالية والديمقراطية واالشتراكية
والشيوعية( ،)24وبدأ يمتقي مع نخبة مف الشباب المثقف أمثاؿ محمود أحمد السيد( )25ومصطفى
عمي

()26

وعوني بكر صدقي

()27

في جامع الحيدر خانة

()28

لمناقشة االوضاع السياسية والفكرية الراىنة

لمعراؽ آنذاؾ وقد ميدت تمؾ االجتماعات لقياـ ثورة العشريف(.)29

وأثناء أحداث ومجريات ثورة العشريف أقنع حسيف الرحاؿ والديو بإعادتو إلى أوربا لمتابعة
دراستو ،ولـ يكف المرور بسورية آمناً ،لذلؾ غادر العراؽ عبر البصرة ،وكانت الباخرة التي ركبيا تمر
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أوالً بمدينة "كراتشي"

()39

وألمر ما غادر حسيف الرحاؿ الباخرة ليبقى في اليند ألكثر مف عاـ تعمـ خالليا

المغة االنكميزية( ،)31وقد تعرؼ ىناؾ بالصحفي اليندي الماركسي "ف .سوامي"

()32

إذ الزمو حسيف

الرحاؿ وتأثر بأفكاره وزاد مف إيماف األخير بالفكر االشتراكي الماركسي( ،)33وبعد عودتو إلى بغداد

ألتحق بػكمية الحقوؽ في العاـ الدراسي ( ،)1923-1922فناؿ إجازتيا عاـ .)34(1929

عيف حسيف الرحاؿ موظفاً حكومي ًا في  27أيموؿ  1921وأستمر إلى  31أيار  1961تولى

خاللو أكثر مف ( )29عشري ف وظيفة ومنصب في الو ازرات الداخمية والخارجية
والمواصالت(.)35

والدفاع والمالية

( )5دور حسين الرحال في نشر الفكر االشتراكي في العراق:

بعد عودة حسيف الرحاؿ مف اليند عاـ  1921أستطاع أف يقتني عدد مف الكتب واألدبيات

الماركسية عف طريق مكتبة مكنزي Mckenzie

()36

والمكتبة العصرية( ،)37منيا كتابي "الدولة والثورة"،

و"االستعمار أعمى مراحل الرأسمالية" لػ لينيف " ،)38("Leninوصحيفة المومانتيو " "Allomantihالفرنسية،
كما استطاع الحصوؿ عمى بعض المجالت االشتراكية منيا كاييو دي بولشفيؾ

" "Bolchevikالتي كاف يصدرىا التروتسكيوف الفرنسيوف(.)39

Cahier De

ولـ يكتف حسيف الرحاؿ بقراءة المنشورات االشتراكية بل كاف يحرص عمى مناقشتيا مع

المجموعة المحيطة بو مف أصدقائو الذيف تعود تاريخ صداقتيـ إلى عاـ  1929عندما تعرؼ عمى
محمود أحمد السيد ،ومصطفى عمي ،وعوني بكر صدقي .وبعد عودتو مف اليند تعززت صداقتيـ أكثر

فقد واصل لقاءاتو مع المثقفيف التقدمييف فتعرؼ عمى آخريف( ،)49ليشكل ىؤالء الشباب أوؿ حمقة
اشتراكية في العراؽ عاـ 1922

()41

وكاف لصمة القرابة والسكف المجاور في محمة واحدة أو الدراسة في

مدرسة واحدة دور في تقاربيـ( ،)42وقد طغى أثر حسيف الرحاؿ عمى أصدقائو بشكل كبير بسبب ما كاف
يممكو مف قدرة عمى القراءة بمغات أجنبية متعددة وبالتالي التزود بالثقافة األوربية المعاصرة ،األمر الذي

لـ يستطع األخروف بموغو(.)43

وأوؿ مرة سمع ىؤالء الشباب بكممة الشيوعية مف حسيف الرحاؿ فضالً عف كممة االشتراكية

وكممة البمشفية التي كانت موجودة ومتداولة قبل الرحاؿ( .)44وقد أكد ذلؾ مصطفى عمي بقولو " :حسين
الرحال أول من سمعت منو عن الماركسية وكممة الشيوعية ,وكممة االشتراكية العممية التي وضعيا
ماركس( ,)52ىو الوحيد الذي سمعت منو ىذه األحاديث"(.)46

كانت ىذه الحمقة وبسبب عدـ امكانياتيا في الحصوؿ عمى مكاف خاص لغرض االجتماع

والمقاء ،تجد ضالتيا في البداية في غرفة منفردة في جامع "الحيدر خانة" إذ كاف والد محمود أحمد السيد

إماماً لمجامع المذكور ،وكانت اجتماعاتيـ ليمية ،وكاف في ىذه الغرفة صورتاف واحدة لػ "كارؿ ماركس"
وأخرى لػ "فالديمير لينيف" وبيف ىاتيف الصورتيف عالمة خطر الموت "جمجمة وعظمتاف متقاطعتاف وقد
أطمقوا عمى غرفتيـ ىذه اسـ "الصومعة" ( ،)47واستغمت الحمقة خطبة الجمعة وأصبحت بمثابة متنفس
عف شكواىـ عبر الجامع( ،)48ولـ يقتصر اجتماع ىذه الجماعة عمى جامع الحيدر خانة فقط ،بل كانوا
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يتخذوف ليـ أماكف بارزة في بغداد مثل "مقيى النقيب" في محمة "قنبر عمي" ،ومقيى الشرؽ ومقاىي

الباب الشرقي(.)49

أجاب" :إن
كاف حسيف الرحاؿ يطمق عمى الحمقة اسـ "جماعتي" ،وعندما سئل عف عمميا
َ
ىمنا دراسة أفكار جديدة"( )59وكانوا يعرفوف بيف الشباب باسـ "حممة األفكار الجديدة" ،ودأب الدارسوف

فيما بعد عمى تسميتيـ "جماعة الرحال"(.)51

كاف الرحاؿ يعد حمقة الوصل لمجماعة ومنظرىـ الفكري( ،)52وقد ورد عف زمالئو أنيـ كانوا

أكثر مف تالميذ لو يستمعوف لو ،والفارؽ الثقافي بينيـ وبينو واسع جداً ،وكانوا يحفظوف عنو ثـ يعودوف

بعد مدة لينشروا ما أخذوه منو إلى الناس ،ولـ يبخل حسيف الرحاؿ عمى أحد بإعارة ما لديو مف كتب
ومجالت اشتراكية( ،)53لتصبح ىذه المجموعة منب اًر لنشر الفكر االشتراكي وكاف الرحاؿ خطيباً ليذا
المنبر والمولب والمحرؾ ولـ يكتف بذلؾ بل حاوؿ أف يكوف مرشدىـ نحو ما ىو حضاري وثوري ،وكانوا
ىـ بحماستيـ يساعدونو ويزيدوف ىمتو فقد كانوا يمتقوف ويتناقشوف طويالً وكاف أغمبيـ يجيد أكثر مف

لغة

(. )54

وقد انصرفت حمقة الرحاؿ إلى دراسة االوضاع العامة في البالد ال سيما مسألة االستغالؿ

الرأسمالي االجنبي لخيرات البالد ،ففي بداية عاـ  1923وضعوا تقري اًر مفصالً عف األوضاع

االقتصادية واالجتماعية في العراؽ موضحيف فييا ظروؼ االستغالؿ االستعماري ،وبعد أف ترجـ إلى

المغة الروسية ،بدأت المساعي مف أجل توصيمو إلى "لينيف" ،فعممت الحمقة عمى إيصالو إلى السفارة

السوفيتية في بالد فارس عمى أمل قياـ األخيرة بتوصيمو إلى "لينيف" ،وقد سافر فعالً أحد أفراد الجماعة،
وكاف اسمو (كماؿ) إلى بالد فارس وأنجز الميمة بالشكل الالزـ( ،)55ولكف السفارة السوفيتية اكتفت
بأخبار حمقة الرحاؿ بعد حيف بضرورة الكف عف ممارسة نشاطيا وحل نفسيا واالكتفاء بالعمل داخل

الحزب الوطني العراقي(.)56

البد مف اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف جماعة الرحاؿ لـ ينتموا إلى االحزاب السياسية .ويبدو

أف لمتقاطع في أىداؼ جماعة الرحاؿ مع أىداؼ االحزاب السياسية ومنيا تبني الفكر االشتراكي كمعيار
لحل القضايا العامة أحد االسباب الرئيسية في عدـ انتمائيـ ،ما عدا محمود أحمد السيد الذي عمل في

لجنة دعاية الحزب الوطني العراقي ،ولكنو استقاؿ ولـ يستمر طويالً(.)57

لقد عممت ىذه الجماعة المثقفة المتجاوزة زمف مجتمعيا عمى نشر الوعي االشتراكي ،وميدت

الطريق لجيل جديد تعمـ منيا ،وقد حاولت أف تستقطب إلى جانبيا أكبر مجموعة مف المتعمميف
والمثقفيف وكانت ت عنى باالتصاؿ مع الشعراء الوطنييف أو التقدمييف أو المدعيف لمتقدمية ،فكسبت
مؤازرتيـ وتأييدىـ ،إذ وصفيـ الشاعر دمحم ميدي الجواىري

()58

بقولو" :كانت جماعة الرحال شبو تنظيم,

وكانوا معروفين في بغداد عمى أنيم حممة األفكار االشتراكية ,وكانت ىذه الجماعة االشتراكية األولى
في نقاش مستمر حول ما يق أر اعضاؤىا ,وكانوا يسعون لتوسيع دائرتيم ,ووجودي كان بالنسبة ليم

كسباً جديدًا ,وكان ليذه الحمقة اسم قوي في البمد"(.)59
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وكاف لصدور مجمة "الصحيفة"

()69

بعنوانيا األحمر أىـ عمل مشترؾ لجماعة الرحاؿ ،فعدت

ىذه المجمة باكورة الصحافة االشتراكية في العراؽ

()61

لتكوف لساف حاليـ ومنب اًر يبشروف مف خاللو لمفكر

االشتراكي ،ويبدو أف اختيار عنواف المجمة بالموف األحمر لمداللة عف تبنييـ لمفكر االشتراكي ،كوف
األحمر يمثل راية العماؿ.

أصبح حسيف الرحاؿ مديرىا المسؤوؿ ومص طفى عمي رئيس تحريرىا ،وحمل في افتتاحيتيا
األولى عنواناً جاء فيو" :تتقدم الصحيفة اليوم إلى ميدان الصحافة لتقوم بما تستطيع القيام بو من
الواجب تجاه ىذه األمة الكريمة التي اتخذت رقييا واسعادىا مثميا األعمى في ىذه الحياة ,تصدع بما

طرق سمكتيا الصحف من قبميا فيما إذا أقتضى
تراه حق ًا ,وتقول ما تعتمده صواباً وربما شذت عن ُ
ليا أن تشذ ,ستفرغ جيدىا لتحقيق آماليا غير مبالية بما تعترضيا من العقبات مستسيمة ومذلمة ما

يصادفيا من المصاعب ,غير مكترثة بما يقولو البعض وما يتذرعون بو لموقوف في سبيميا"(.)62

إف صدور مجمة "ا لصحيفة" عبر عف تطور ممموس ليس في الصحافة العراقية بل في الفكر

السياسي واالجتماعي المتقدـ

()63

إذ كاف يوحد مواضيعيا خط فكري وسياسي متجانس لمواجية الواقع

العراقي ،وايجاد الحموؿ لمواقع االجتماعي المتردي والذي انحدر منو أعضاء حمقة الرحاؿ أنفسيـ وعمموا
جاىديف إلزاحة الفكر المحافظ والغيبي الرجعي السائد ،وترويج المفاىيـ الجديدة وطرؽ التحميل المتطورة
والمنيجية جاىدة في الوصوؿ إلى االكتماؿ ،فالمتصفح ألعداد مجمة "الصحيفة" ()1925 – 1924
يتممس خطاً ماركسياً جنينياً في معالجات أىتمت بإبراز معطيات العمـ الحديث في بمد كانت تسود فيو

المفاىيـ المثالية(.)64

ال بد مف اإلشارة في ىذا الصدد إلى بعض الحقائق عف مجمة "الصحيفة" إذ كانت األولى مف

نوعيا في حقبة عشرينيات القرف العشريف ،فمـ يكف ىدفيا الربح بل نشر الوعي الثقافي بيف الناس(،)65

إذ تبنت أسموباً غير مألوؼ في الصحافة العراقية آنذاؾ ،وىو أسموب طرح مواضيع تتميز بالجرأة وعدـ
المباالت مف رد فعل المعارضة لمواقفيـ.

وقد كتب فييا حسيف الرحاؿ خمس مقاالت ناضجة وفق نيج اشتراكي عممي وىي (التطور

ناموس عام)( ،المحيط الطبيعي والمحيط االجتماعي)( ،)66و (أخالق اإلقطاعيات)( ،)67و (نظرية

()68
ق ممتازة)( ،)69ىاجـ فييا النظاـ اإلقطاعي مستنك اًر سيادتيا عمى
التاريخ)  ،و (ىل ىناك عرو ٌ
المجتمع العراقي آنذاؾ ،كما أكد عمى وجود تعاوف وثيق بيف رجاؿ الديف واإلقطاعييف ،ودعا المثقفيف

لموقوؼ بوجييـ وافشاؿ مخططاتيـ التي ال تريد لممجتمع أف تتقدـ وتتطور .وكذلؾ فند النظريات القائمة

بأفضمية بعض العروؽ مشي اًر إلى أف التجارب العممية أثبتت أف الناس جميعيـ سواسية في مستوياتيـ
العقمية واالدراكية ،ولكف وجود االختالفات بينيـ سببيا أثر المحيط الطبيعي والمحيط االجتماعي عمييـ،

وىناؾ حقائق أخرى مف الضروري اإلش ارة إليو أف حسيف الرحاؿ تناوؿ موضوع تؤكد عميو الماركسية
ويعد مف أحد أركانيا وىو "المادية التاريخية" فقد أكد الرحاؿ أف ىذه المسألة ترجع الوقائع ألسباب
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اقتصادية تحتـ حدوث تمؾ الوقائع ،وىو أحسف تعبير وجد حتى اآلف لتطور األنظمة والمجتمعات ،إذ

يرى سبب ذلؾ التطور في التبدؿ الذي يط أر عمى الحالة االقتصادية التي مف طبيعتيا التبدؿ وعدـ
االستقرار ،وعدـ وجود عادات وتقاليد مستقرة في المجتمع وانما كل شيء في تطور مستمر.

احتمت فكرة التطور جانباً ميماً مف جوانب التي تابعتيا الصحيفة وبكل اىتماـ كسبيل لزعزعة

سمطاف األفكار القديمة عمى العقوؿ ،فكانت ىذه الفكرة طريقة ألحداث رجة فكرية في المجتمع مف خالؿ

مناقشة أصل الكوف وماديتو وتطور المجتمعات والقوانيف ثـ أتت مف خالليا الخطوة المجيدة التي توجت
تاريخ جماعة الرحاؿ فأنيـ لـ يكونوا دعاة لمعمـ والتقدـ والتحرر والمساواة فحسب ،بل كانوا دعاة

االشتراكية أيض ًا ،وقد بشروا بيا فكانت صفحة جديدة توجت نضاليـ الشجاع ،فيذا الشرح لممادية
التاريخية وبيذا الدفاع عنيا تكوف صفحة جديدة تماماً قد فتحت في تاريخ الفكر العراقي الحديث،
ويكفي جماعة الرحاؿ فخ ًار أنيـ أصحاب ىذه الصفحة وأنيـ أوؿ دعاة االشتراكية بمفيوميا الحديث والى
حد ما بمفيوميا العممي(.)79

إف طرح أفكار اجتماعية غريبة عف المألوؼ مف قبل حسيف الرحاؿ وجماعتو في مجمة

"الصحيفة" ،وشرحيا وتحميميا مف زاوية ماركسية بحتة أثارت بدورىا استياء الرأي العاـ العراقي الذي عد
ذلؾ الطرح خروجاً عمى عادات وقيـ المجتمع ،فيوجمت الصحيفة مف قبل الخطباء في الجوامع ،وقد بمغ
موجة االستنكار آلراء الرحاؿ وجماعتو أف أصدر عمماء الديف فتوى بشرعية قتل حسيف الرحاؿ وجماعتو
بوصفيـ ممحديف(.)71

وفضالً عف الفتوى التي أباحت دـ الرحاؿ وجماعتو نظمت مضابط جمعت فييا تواقيع

المواطنيف ورفعت إلى الجيات المسؤولة وىي تطالب بأغالؽ صحيفتيـ ،فتـ ذلؾ بعد أف صدرت ستة

أعداد منيا(.)72

بعد إغال ؽ مجمة الصحيفة أشترؾ حسيف الرحاؿ مع زميمو الصحفي "ميخائيل تيسي"(،)73

بإصدار جريدة "سينما الحياة"

()74

في  17كانوف األوؿ  1926لتكوف ىذه الجريدة بديالً عف مجمة

"الصحيفة" التي أصدرىا حسيف الرحاؿ وأعضاء حمقتو ،وجاء في افتتاحيتيا" :اعتزمت أنا وزميمي

بناء عمى طمب الجميور والحاحيم وستكون طبع ًا جريدة اشتراكية بمعنى
حسين بك الرحال إصدارىا ً
كونيا جريدة شعبية من الشعب ولمشعب وعميو فستكون وقفاً لخدمة العموم وصوالحيم ,اشتراكية

بمعنى أن لمجميع حق االشتراك في تحريرىا وأبداء آرائيم فييا ميما تناقضت المبادئ واختمفت

المرامى في خدمة الشعب .اشتراكية بمعنى حقوليا مفموحة ومفتوحة لبذور أقالم األدباء وبنات

أفكارىم"(.)75

وقد ركزت الجريدة عمى مسألة التطور وأىميتو مف وجية نظر ماركسية فنشرت مقاالً بعنواف

"التطور االقتصادي في الييئة االجتماعية وعالقة اإلنسان بالطبيعة" إذ بدأت المقالة بوصف حالة
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اإلنساف البدائية وكيف بدأ يتطور منذ أف عرؼ الكالـ ألوؿ مرة ثـ تدرج مف حالتو البدائية ىذه التي

ليس بيا نظاـ وال ديف متساويف في كل شيء إلى أف تكاثرت البشرية وبدأ الصراع حوؿ المادة (.)76

ومف الجدير بالذكر أف كتابات حسيف الرحاؿ لـ تنحصر عمى التبشير بالفكر االشتراكي ونقده

لمواقع االجتماعي بل تعداه ىذه المرة لينتقد الخرافات السائدة وتوظيف الديف لمآرب بعيدة عف الحقيقة

عندما نقل في جريدتو قصة مصرية بعنواف "الشيخ الطريقة" تبيف فييا كيف أف أدعياء الديف يتظاىروف

بالتديف والتقوى والورع لخداع الناس واستغالليـ بيذه الطريقة ،بينما في خمواتيـ يحتسوف الخمر
ويمارسوف المعصيات (.)77

يبدو مما تقدـ أف مثل ىكذا طروحات في الصحافة العراقية تعد محاوالت لتثبيت مبادئ

الحركة الشيوعية ومحاولة نشرىا بشكل عمني ،كما تعد محاولة لجس نبض الجيات الحكومية تجاه ما

يطرحو حسيف الرحاؿ ألفكار تغاير الواقع( ،)78ولـ يستمر جريدة سينما الحياة سوى أشير قميمة بسبب
رفض ما طرحو مف أفكار مف قبل المحافظيف مما دفع الحكومة إلى إغالقيا.

وكاف لحسيف الرحاؿ الدور األساس في تأسيس "نادي التضامن" في نيساف عاـ 1926وىو

ناد ثقافي أكد في برنامجو عمى أنو يسعى إلى تضامف الشباب وأتحادىـ اجتماعياً واقتصادياً ،وترويج

المصنوعات الوطنية ،وحث الشباب عمى احتراؼ الميف الحرة ،ونشر العمـ ،وتنشيط األبداف ومراعاة

القواعد الصحية ،ونشر المبادئ التي تؤوؿ إلى تحسيف الحياة االجتماعية بقدر المستطاع

(.)79

ومع أف النادي لـ يشر في نظامو إلى أنو ناد سياسي ،وأف بعض فقرات برنامجو أتسمت

بالغموض إال أنو مع ذلؾ استيوت معظـ الشباب ،وال سيما طالب المدارس ،وأف غموض برنامج النادي
لـ ي كف يبعده عف أعيف السمطات البريطانية في بغداد لتحديد ىوية النادي بسرعة ،فأشارت إلى أنو ناد
سياسي اجتماعي يضـ بصورة رئيسة المحاميف والشباب المتخرجيف حديثاً مف كل أبناء الشعب ،وأىدافو
االستقالؿ التاـ لمعراؽ باالعتماد عمى الشباب المثقف ومعارضة الحكاـ التقميدييف ،وشخصت أىـ

أعضائو وىو حسيف الرحاؿ

(.)89

يبدو أف دور حسيف الرحاؿ القيادي في النادي قد دفع أعضاء حمقتو االشتراكية ومعظـ الذيف

عرفوا بميوليـ االشتراكية

()81

لالنضماـ إلى "نادي التضامف" فاستميموا الكثير مف أفكار حسيف الرحاؿ

االشتراكية ،مما أثار مخاوؼ كبيرة لدى البريطانييف لكونو يحمل توجيات اشتراكية ،فربطوا فكرة تأسيس
النادي بفكرة تأسيس حزب اشتراكي في العراؽ

(.)82

برز دور نادي التضامف الفكري والسياسي في حادثتيف بارزتيف ببغداد ىما الدفاع عف حرية

الفكر في  39كانوف الثاني  1927عندما خرجت تظاىرات كبيرة مؤيدة لػ "أنيس زكريا النصولي"(، )83
ففي أواخر عاـ  1926أصدر األخير كتاب ًا بعنواف "الدولة األموية في الشام" ،ودرسو في المدارس
الرسمية الحكومية وما كاد يطمع عميو الرأي العاـ حتى ىبت عاصفة شديدة مف المعارضة تستيجف ما

توصل إليو المؤلف مف أحكاـ تصطدـ ومشاعر جميور كبير مف الشعب ،فاتخذت و ازرة المعارؼ موقفاً

يتفق ومشاعر االستياء الذي أثاره الكتاب فبادرت إلى فصل النصولي ورفع كتابو مف التدريس في
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المدارس ،فخرجت تظاىرة كبيرة مف المثقفيف وطالب المدارس تؤيد النصولي( .)84والحادثة األخرى ىي
التظاىرة الضخمة التي خرجت مف بغداد مؤيدة لمقضية الفمسطينية ومنددة بزيارة الزعيـ الصييوني
البريطاني الفريد موند ""Alfred Mond
األبرز في تنظيـ وقيادة تمؾ التظاىرات

()85

(.)86

إلى العراؽ في  8شباط  1928وكاف لحسيف الرحاؿ الدور

وفي مساء يوـ  8شباط  1928سارعت مديرية شرطة بغداد باتخاذ بعض االجراءات السريعة

إذ أعتقل حسيف الرحاؿ مع مجموعة مف المثقفيف التقدمييف  ،وداىمت أيضاً مقر "نادي التضامف"

واستولت عمى الكتب والمجالت والجرائد واألوراؽ والدفاتر التي كانت موجودة فيو

(.)87

ومما يسجل عمى ىذه التظاىرة شموليا وأتساع رقعة مشاركة القوى مف مختمف االتجاىات،

المحافظيف والتقدمييف عمماء الديف وأصحاب الفكر الماركسي ،جميعيـ واف اختمفوا في العقيدة الفكرية
ىي قضية فمسطيف التي ال تختمف حوليا القوى الوطنية ،وكانت لجيود حسيف الرحاؿ زعيـ الماركسييف
والذي كاف مبشر بأفكا ر "نادي التضامف" والتعبير عف موقفيـ ازاء فمسطيف والصييونية دور األبرز في
ذلؾ

(.)88

إف "نادي التضامف" وكل نشاط أرتبط باسمو كاف نشاطاً ثورياً جديداً أثار السمطات العراقية

والبريطانية عمى حد سواء ،مما دفع و ازرة الداخمية إلى إغالقو في  15شباط  1928بتيمة تعاطي أمور
مخالفة لممنياج المصادؽ عميو ،ومخمة باألمف العاـ لمبالد

(.)89

وميما يكف مف أمر ،واألثر الذي تركو الرحاؿ عمى "نادي التضامف" ،فكاف قيادتو لمتظاىرة

ضد زيارة الفريد موند يعد آخر نشاط سياسي بارز لو ،رغـ محاولتو فيما بعد تأسيس جمعية "االنتقاـ
لفمسطيف" والتي ماتت وىي في الميد

()99

إذ تراجع حسيف الرحاؿ إلى الخمف بسبب مراقبة األجيزة

األمنية لتحركاتو بعدما كاف الشخص األبرز في التحركات الثورية السابقة(.)91

ظل حسيف الرحاؿ مبش اًر جيداً لممفاىيـ االشتراكية إلى أف استنفذت قابمياتو عمى العطاء

الفكري (الوظائف واالىتماـ بشؤونو الخاصة) ،وعند إجراء أي تقييـ إلسياـ حسيف الرحاؿ في نمو
الشيوعية في العراؽ البد مف أخذ عدة اعتبارات في الحسباف .إذ لـ تكف ىنالؾ في عشرينيات القرف

العشريف أدبيات شيوعية بالمغة العربية ،وكاف العراقيوف الذيف يستطيعوف قراءة المغات االجنبية قالئل

جداً .ومف ىنا يكمف دوره المميز والبارز في نقل تمؾ األدبيات مف لغاتيا األصمية إلى العربية بإتقانو
المغات األلمانية واإلنكميزية والتركية والفرنسية إلى جانب العربية (.)92

وقد بقي حسيف الرحاؿ مقتنعاً بالفكر االشتراكي الماركسي ويدعو لو ،وىذا ما أنعكس بدوره

عمى كثرة تنقالتو الوظيفية ولفترات قصيرة ربما لخوؼ السمطات مف أف يؤثر بأفكاره عمى زمالئو

ال عف ذلؾ تـ تغريمو وتوجيو التيـ إليو عدة مرات
الموظفيف ويدفعيـ إلى تبني الفكر االشتراكي .فض ً
وقد يكوف ذلؾ بسبب نشاطو االشتراكي ،إذ لـ يكف حسيف الرحاؿ موضوع رضى وارتياح مف قبل
السمطات الحكومية وقد ورد اسمو في قائمة تضـ مجموعة مف الشيوعييف وجبت الرقابة عمييـ (.)93
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يبدو أف ابتعاد حسيف الرحاؿ عف الظيور العمني وترويجو لمفكر االشتراكي مف خالؿ صحافتو

وجماعتو لـ تبعد أعيف الحكومة عنو فبقيت متوجسة منو وتالحق أفكاره .إذ قدمت شكوى ضده عاـ

 ،1949عندما بعث أحد األشخاص مف "محمة الفضل" في بغداد والذي أدعى أنو يعبر عف ()29

عشريف شخصاً مف المنطقة إلى رئيس الوزراء "نوري السعيد" كتاباً جاء فيو" :يوجد جماعة في قمب
ال ونيا اًر ببث الدعاية االشتراكية الضارة لمبالد وىم وكيل مدير الدعاية
مركز العاصمة يجيرون لي ً
السيد حسين الرحال  ...الخ ( ،)94ويظير مف ذلؾ أف حسيف الرحاؿ أستمر يحمل فك اًر تقدمياً ويعمف
عف أفكاره ويعبر عنيا لكل مف حولو

(.)95

( )3موقف حسين الرحال من قضايا حقوق المرأة وحريتيا:

كانت المرأة حاضرة مع أوؿ ظيور لحركات التحرر في العراؽ ،وكانت قضية المرأة محور نشاط

حسيف الرحاؿ وجماعتو ،لكوف الدعوة لمدفاع عف المرأة وحقوقيا المسموبة مف ضمف أىدافيـ ومحور

نقاشاتيـ فيي تعني بالنسبة ليـ أكثر مف قضية أنيـ ينطمقوف في معالجتيا بتحرر المجتمع بأسره،

وتحرر المجتمع ال يقف عند التحرر السياسي ،إنو يتعدى إلى التحرر االجتماعي واالقتصادي ،وكانت

البداية أفكا اًر ولدتيا قراءات متشعبة ليا مساس بما يقع خارج الوطف مف تقمبات لصالح التقدـ ،وقد أسيـ

في تعزيز ىذه األفكار معرفة مباشرة بيذه التقمبات نقميا إلى العراؽ بشكل خاص حسيف الرحاؿ( ،)96إذ

ذكر حنا بطاطو " :أن الماركسية دخمت إلى عقول العراقيين بشكل غير معمن وغير ممحوظ مرتدية

ثياب تحرر المرأة" (.)97

وكاف لحسيف الرحاؿ نشاط واسع في ميداف تحرير المرأة حتى لقب بػ "قاسم أمين العراق"

()98

لدوره المميز في جعل حركة تحرير المرأة في العراؽ تأخذ شكل حممة ،وتمت عمى يديو عقمنة الفكرة

وتقديميا كمطمب مف مطالب العممية التاريخية متأث اًر في ذلؾ باإلنجازات النسائية المعاصرة في مصر

وتركيا  ،وليدعو مف ىذا المنطمق إلى عدـ إجبار المرأة عمى لبس النقاب ومساواتيا مع الرجل(.)99

وفي ىذا الصدد خاض حسيف الرحاؿ وجماعتو معركة فكرية ضد المحافظيف عرفت بمعركة

(السفور والحجاب) ،ويعد حسيف الرحاؿ خير مف مثل أنصار السفور إذ أندفع يناقش المسألة في خضـ
تطور التجاذبات في أوساط المثقفيف والرأي العاـ ليكتب مقاالً صحفياً تضمف الدعوة إلى إلغاء النقاب

والى مساواة المرأة بالرجل متناوالً منظومة القيـ والتقاليد آنذاؾ" :إن النقاب ال يرفع وانما يرتفع حينما

تحل محمو أنوار المعارف والعمم وىو القول الحق الصراح ,يزعم خصوم تحرر المرأة أن من مقتضى

حالة المرأة النفسية والفيزيولوجية أن تبقى محكومة لمرجل تعمل ما يشتييو وتترك ما ينيى عنو

ذكاء ,ولكن عمم النفس ينكر عمييم ذلك ,إذ
وتكون فقط مربية أوالده وخادمة منزلو ,ألنيا أقل منو ً
أجريت أخي ًار تدقيقات سيكولوجية قيست فييا بصورة عممية أدمغة رجال ونساء بمقياس واحد بين أن
المرأة والرجل سواسية في الذكاء أمر ال يود أن يقر بصحتو الرجل ال في الشرق وال في الغرب"(.)199
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وعندما أغمقت الصحف أبوابيا بوجو حسيف الرحاؿ وجماعتو لنشر المقاالت المنادية بتحرير
المرأة ،أصدر الرحاؿ مجمة "الصحيفة" التي عنيت بدورىا عناية خاصة بالمرأة ومسألة تحررىا ،وكاف

صدورىا بدافع مف حرص أصحابيا عمى أف تظل معركتيـ الفكرية مع أعداء تحرر المرأة مستمرة.

فكانت األ عداد الستة األولى ،ثـ العدداف اآلخراف مف الصحيفة لـ تخل جميعيا مف اإلشارة إلى المرأة
ال في المجتمع(.)191
ودورىا في المجتمع وسبل تحريرىا لجعميا عنص اًر فاع ً

كاف حسيف الرحاؿ ينطمق مف دعوتو إلى السفور انطالقاً عممياً عميقاً ويدرؾ أبعاده أدراكاً

أسوة بالمرأة
اشتراكياً عممياً إذ طالب المرأة العراقية بضرورة العمل لمتخمص مف القيود المفروضة عمييا ً
التركية التي خمعت النقاب وأصبحت تعمل إلى جانب الرجل(.)192
كانت دعوة السفور التي أطمقيا حسيف الرحاؿ في حد ذاتيا جريئة جداً ،تعرض صاحبيا

لمتاعب كثيرة قد تقربو مف الموت ،أنيا أشبو بالثورة إف لـ تكف كذلؾ .ألف الزمف قد رسخ النقاب في

التقاليد وأدخمو إلى خبايا العقوؿ وأصبح قريناً لمشرؼ ( ،)193وقد عبر رجاؿ الديف بدورىـ عف رفضيـ
الكمي لمسفور كونو كف اًر صريحاً ،وأف الجياد ضد دعاة السفور أمر مشروع ،األمر الذي حفز بعض
المتشدديف يوميا بأطالؽ النار عمى شخص ما وكادوا أف يقتموه بالخطأ ظناً منيـ أنو عضو حمقة الرحاؿ

"عوني بكر صدقي" ،وىكذا اكتظت مجالس البمدية وديواف البالط الممكي والوزراء والداخمية بوفود
المحتجيف ضد حسيف الرحاؿ وجماعتو تطالب بإصدار قرار عف طريق مديرية المطبوعات يستنكر
مساندتيـ لقضية المرأة ،ويوقف الصحف عف نشر مقاالتيـ بيذا الخصوص ،ولـ تجد الحكومة مخرجاً
عف ذلؾ سوى بإغالؽ الصحيفة ومنع أصحابيا مف طرؽ ىذه القضية وبذلؾ أغمقت كل باب لمنشر

أماميـ(.)194

ورغـ إغالؽ مجمة "الصحيفة" إال أف حسيف الرحاؿ واصل دفاعو عف حقوؽ المرأة في مقاؿ

بعنواف "ذىنية الماضي" ،إذ ىاجـ فييا الطبقة اإلقطاعية مشي اًر إلى أف الزمف كفيل لمقضاء عميو بجيود
المثقفيف" :إنيم كانوا يبيحون ألنفسيم التصرفات ويحرمون عمى الغير اتيانيا ويحممون لمغير ما

يترفعون ىم عن عممو ,وقد قاموا باحتكار األموال ومنابع الثروة واالنتاج ,ولكن ىذا الحال سوف ال
يدوم والتاريخ كفيل بقطع األلسن التي تتج أر عمى نساء الشعب ,وما عمينا نحن إال أن نميد السبيل

انتصا اًر لذلك اليوم ,يوم النيضة الحقيقة .يوم شعور الشعب بقوتو ,يوم ال أخالق عالية إال أخالق
الشعب وال سيادة إال آلدابو"(.)195

كانت منطمقات حسيف الرحاؿ لمدعوة إلى الدفاع عف حقوؽ المرأة نابعة مف كونو مطمعاً عمى

االنجازات النسائية واالصالحات االجتماعية في الدوؿ االقميمية كتركيا وبالد فارس وأفغانستاف ومصر،
فحاوؿ مف خالؿ مقاالتو أف يدفع الحكومة العراقية في السير عمى نيج تمؾ الدوؿ ،ولكف إرادة

المحافظيف كانت أقوى آنذاؾ بسبب نفوذىـ الواسع وجيل الناس ،ورغـ ذلؾ قد أشعل الش اررة األولى

وفتح طريق النيضة النسوية بحيث ازدادت المدارس النسوية وازدادت الممتحقات بيا ،فبدأت النساء

تحصمف عمى حقوقيف شيئ ًا فشيئ ًا كما تنبأ بذلؾ حسيف الرحاؿ في معظـ مقاالتو .وبذلؾ تكوف قضية
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تحرر المرأة في العراؽ قد دخمت مرحمة جديدة اختمفت عف ذي قبل ،إذ تمثل تمؾ المرحمة زيادة
األصوات المطالبة في تحريرىا مف أغالؿ التقاليد االجتماعية التي فرضت عمييا في المراحل السابقة.
( )5نشاط حسين الرحال الثقافي:

بعد عودة حسيف الرحاؿ مف أوربا أرتبط بو محمود أحمد السيد ارتباط التمميذ باألستاذ والمتعمـ

بالعالـ ،فبقي مالزماً لو يستفيد مف مجالستو في المقاىي( .)196وقد تكوف لحسيف الرحاؿ يد في اىتماـ

محمود أحمد السيد بمزاولة القصة بإطرائو اياىا – في األقل -فقد عرؼ الغرب وعرؼ مكانة القصة في

أدبو وفي مجتمعو ،ونقل إلى صديقو أطرافاً مف حديثيا معمناً إعجابو وتقديره وأنو وقد رأى ما يتميز بو
صديقو محمود أحمد السيد مف مقدرة لغوية ومف طموح ال بد أف يكوف قد دفعو إلى كتابة القصة (.)197
إف العالقة التي ربطت حسيف الرحاؿ ومحمود أحمد السيد ومحاولة الرحاؿ تشجيع السيد

لكتابة القصة دفع بحسيف الرحاؿ إلى كتابة مقدمة قصة "في سبيل الزواج" الذي ألفيا محمود أحمد

السيد عاـ  ،)198( 1921وقد تنوعت كتابات السيد فكتب عف الحب والغراـ تارًة ،وعف الفقراء والمعدميف
وىو لب عمل حسيف الرحاؿ وأعضاء حمقتو تارًة أخرى ،ليعطييا السيد بعداً قصصياً كي ال تثار حوليـ

ىواجس الحكومة ،فعندما كتب السيد رواية "مصير الضعفاء" عاـ 1922وىي رواية غرامية اجتماعية

عراقية ،أىداىا إلى أستاذه الرحاؿ ونقف عند االىداء الذي ذكر فيو" :إلى الحر األبي حسين بك الرحال"

(.)199

كاف أليامات محمود أحمد السيد القصصية نابعة مف أفكار الرحاؿ ،إذ يستنتج منيا بذكائو
الخاص وبطريقتو الخاصة بعض الصيغ الفكرية الخاصة بو ليعترؼ السيد بنفسو عف أثر حسيف الرحاؿ
في كتاباتو في قصة "الصعود اليائل" ،والذي قاؿ عنيا السيد" :حكى لي ىذه الحكاية صديقي حسين
بك الرحال .وقد تمقاىا من مصدر وثيق في رحمتو إلى أوربا ,ولقد كتبتيا ألنقميا إلى القراء ,لعميم

يعجبون معي من ذلك السقوط أو ذلك الصعود اليائل"(.)119

ونظ اًر لعمق العالقة التي ربطت الرحاؿ والسيد دفعت األخير بالتعبير عف كمييما في شخصية

"جالل خالد " لروايتو الموسومة بيذا االسـ التي أصدرىا السيد عاـ  1928وىي التي تنـ عف حقيقة
ميوليـ الفكرية االشتراكية التي تأثر بيا األثناف مف خالؿ اطالعيـ عمى حالة البؤس والفقر والحرماف

عندما از ار اليند وتأث ار باألجواء السياسية وشع ار بالفوارؽ الطبقية العميقة وتممسا نضاؿ العماؿ والكادحيف

مف أجل تحقيق مطالبيـ العادلة ،وتأث ار بشخصية (ؼ .سوامي) وتعمما منو أف النضاؿ ال يمكف أف

()111
بيف حسيف الرحاؿ
يكوف إال في الوطف  ،وتستمد الرواية أىميتيا كونيا رواية واقعية
 ،ومف جانبو َ
أحداث القصة بالقوؿ" :فيي مزيج من قصتين في الحقيقة ,فوصف السفرة إلى اليند جزء منيا كنت

قد رويتو لو ,والجزء اآلخر يتضمن مشاىداتو ىو في اليند .وفي الرواية رسائل وأشياء أخرى ,والواقع
أنيا ليست رواية بالمعنى المفيوم لمرواية ,بل ىي شكل من أشكال الحديث وقد تعتبر حكاية نظ اًر لما

تتضمنو من وصف وحوار"(.)112
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ومف الجوانب التي حظيت باىتماـ حسيف الرحاؿ ىو اطالعو عمى الثقافة التركية  ،إذ ق أر
ألوؿ مرة شع اًر لػ"ناظم حكمت"

()113

الشاعر ناظـ حكمت(.)114

مترجماً إلى المغة الفرنسية .وىو أوؿ مف عرؼ العراقييف عمى

()115
ومف المفيد اإلشارة إلى أف الرحاؿ قاـ بترجمة عدة قصص ونشرىا في الصحف  .فضالً

عما سبق ،فقد أشترؾ مع صديقو عبدالمجيد كمونة بإصدار كتاب قانوني بحت بعنواف (اإلدارة المركزية

واإلدارة المحمية في العراؽ) عاـ  ،1953وقد حددوا ىدفيـ مف تأليفو كما جاء ذلؾ في مقدمة الكتاب:
" كان الدافع لتأليف ىذا الكتاب ىو ما لمسناه من حاجة لتعريف اإلدارة المحمية والنيوض بميمة
اإلجابة عمى األسئمة التي كنا وال نزال نجابييا حول ما يعني باإلدارة المحمية واألسباب التي دعت إلى
األخذ بيا في العراق والغايات التي تتوخاىا والفوائد المنتظرة منيا .وكان ىذا االستطالع طبيعياً بالنظر

إلى أن موضوع اإلدارة المحمية بشكمو الحالي موضوع جديد بالنسبة لمعراق ,ونود أن نبين بأننا

وضعنا نصب أعيننا عند تأليف ىذا الكتاب الوضع الراىن لمقانون اإلداري العراقي مع البحث جزئياً

عن العوامل التاريخية التي تطور عنيا ىذا الوضع واعطاء فكرة عن النظريات واآلراء العامة وتأثيرىا

في قوانيننا اإلدارية ,إن في المكتبة العربية مؤلفات عديدة في القانون اإلداري .وأكثرىا مصري,

ولكنيا لم تتناول الموضوع من الناحية التي نحن بصددىا حص اًر أال وىي وضع مؤلف لمقانون اإلداري
العراقي بالذات ,وعدم التطرق إلى قوانين الدول األخرى إال في سبيل إيضاح بعض النقاط أو اإلشارة
إلى المنابع التي أستقيت منيا أسس قوانين اإلدارية .لذلك ال يعد اخراج مثل ىذا المؤلف عمالً
معاداً"(.)116
( )2حياتو العائمية حتى وفاتو:

تزوج حسيف الرحاؿ مف "سعدية سميـ فتاح" وىي ناشطة نسوية تخرجت مف دار المعممات ،

وأصبحت معممة في الدار نفسيا ،فكانت تحمل أفكار مشابية لحسيف الرحاؿ وتدعو في تدريسيا الفتيات

إلى التحرر واالنفتاح كشرط أساسي لبناء مجتمع حديث ومتطور يكوف لممرأة دور فيو ،فأثرت بكمماتيا

تمؾ عمى الفتيات( ،)117والتحقت بكمية الحقوؽ ونالت شيادتيا ،وتعد أوؿ قاضية في العراؽ( .)118وكاف
ثمرة زواجيما ولديف وبنت وىـ "عمي" مواليد بغداد عاـ  ،1942و"فارس نمير" ولد في بغداد عاـ

 ،1945و"سميرة" ولدت في بغداد عاـ .)119(1955

كانت حياة حسيف الرحاؿ األسرية مألىا العوز والمرض إذ أصيب بمرض السكر عاـ ،1941

وعانى حياة مادية متدىورة فقد عاش أكثر حياتو مديناً ومحجو اًز الراتب إذ كفل أحد أقاربو في مطمع
ثالثينيات القرف العشريف لمحصوؿ عمى مبمغ مف الماؿ مف مؤسسة حكومية ولكف األخير قد تنصل مف

إعادتيا فأضطر حسيف الرحاؿ عمى التنازؿ عف ثمث راتبو لسد المبمغ ،وفي العاـ الدراسي (– 1963
 )1964أرسل أبنو "فارس نمير" إلى إنكمت ار إلكماؿ دراستو الجامعية باالتفاؽ مع و ازرة التعميـ العالي
والبحث العممي عمى أف يستقطع مف راتبو ( )%5لقاء ذلؾ .فضالً عف ذلؾ حصل عمى عدة مبالغ
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مالية كسمف مف مؤسسات حكومية تـ استرجاعيا باستقطاعات شيرية مف راتبو مما أثر عمى أموره

المالية(.)129

أثقل المرض كاىل حسيف الرحاؿ في أواخر أيامو وتدىورت حالتو الصحية ،وأثر تفاقـ مرضو

(داء السكر ،وذات الرئة) توفي في مستشفى اليرموؾ ببغداد يوـ  13نيساف .)121(1971
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الخاتمة

( )1إف حسيف الرحاؿ خالؿ مسيرتو الدراسية قد تعمـ عدة لغات منيا :الفرنسية في مدرسة
"الالتيف" ،والتركية في المدرسة "السمطانية" ،واأللمانية أثناء دراستو في ألمانيا ،واإلنكميزية خالؿ وجوده

في اليند ،فضالً عف لغتو األصمية العربية .أف معرفتو بيذه المغات قد مكنو مف االطالع عمى ثقافات
مختمفة ومقارنتو بما ىو موجود وسائد في العراؽ آنذاؾ ،وكاف لذلؾ أثر كبير في بمورة أفكاره التقدمية.

( )2إ ف حسيف الرحاؿ اوؿ عراقي نادى باالشتراكية في العراؽ ودعا ليا وبث فكرتيا بعد اف ق أر

الكثير عنيا ودعا اصدقاءه وزمالءه لمطالعة ما كتب عنيا بالمصادر العربية واالجنبية وكاف يعقد
حمقات لممناقشة حولو ،ليذا يعد الرحاؿ المحرؾ لمنشاط االشتراكي في المدة ( ،)1928-1929إذ تبنى

األفكار الماركسية كحركة عممية تناىض التخميد لألفكار القديمة.

( )3إف األشخاص البارزيف كػ (حسيف جميل ،عبدالقادر إسماعيل ،عاصـ فميح ،زكي خيري ،عزيز

شريف ،وغيرىـ) الذيف كاف ليـ أدوار قيادية في الحركة الوطنية التقدمية منيا جماعة االىالي والحزب
الشيوعي العراقي قد تأثروا بشكل أو بآخر بأفكار حسيف الرحاؿ وجماعتو ،وكاف األخير بالنسبة ليـ
أستاذىـ ومثميـ األعمى وأوؿ مف أطمعيـ عمى أوليات الفكر االشتراكي.

( )4لـ ينتـ حسيف الرحاؿ ألية مؤسسة سياسية أو حزبية لعدـ قناعتو بمبادئ ومسيري األحزاب

السياسية.

( )5كاف لحسيف الرحاؿ دور بارز في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ المرأة والمطالبة بتحريرىا مف سمطة

التقاليد والعادات البالية اعتقاداً منو أف المرأة تمثل نصف المجتمع ففي حالة اىماليا يبقى المجتمع
مشموؿ ،فصالح المجتمع ورقيو يكوف بتعميـ المرأة لتأخذ دورىا اإليجابي إلى جانب الرجل في عممية
البناء والتقدـ والتطور ،وكاف مجمة "الصحيفة" الميداف الفكري لحسيف الرحاؿ واعضاء حمقتو االشتراكية

لممطالبة بحقوؽ المرأة وحريتيا.
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ABSTRACT
Iraq has historically had many important personalities worthy of study
because of the roles that have emerged in all areas. Perhaps the most prominent
personality emerged on the Iraqi intellectual scene in the twentieth century is
Hussein Al-Rahal, who played an important role in leading the elite of
educated young people who have progressive ideas to demand the reform of the
social, economic and political reality of the country in accordance with a
realistic and progressive perspective that suits the spirit of the age and the
developments the world is witnessing.
Hussein Al-Rahal is the first Iraqi to proclaim for socialism in Iraq and
called for it and broadcast its idea after he read a lot about it and urged his
friends and colleagues to read what was written about in Arab and foreign
sources and was holding workshops for elaborated discussion. He is considered
the dynamic figure of socialist activity in the period (1920-1928). He adopted
Marxist ideas as a scientific movement against the commemoration of ancient
ideas.
Al-Rahal had a prominent role in defending women's rights and
demanding their liberation from the authority of outdated traditions and
customs, believing that women represent half of society and the first teacher for
humanity. If she is neglected, the society would remain parlay sed. The
integrity and welfare of society are shown by educating women so that they can
play a positive role side by side with men in the processes of construction,
progress and development. The "Magazine Newspaper" was the intellectual
field of Hussein Al-Rahal and members of his socialist circle to demand the
rights and freedom of women.
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المصادر واليوامش:

( )1عامر حسف فياض ،حسيف الرحاؿ رائد الفكر االشتراكي العممي في العراؽ ،مئوية حسيف
الرحاؿ ومحمود أحمد السيد ،مجمة الثقافة الجديدة ،بغداد ،العدد ( ،2994 ،)312ص.42

( )2الممف التقاعدي لحسيف الرحاؿ ،االضبارة رقـ ( ،)191147مديرية التقاعد العامة ،و ازرة

المالية ،الجميورية العراقية.
( ) 3عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي والتقدمي في العراؽ  ،1934 – 1929مكتبة

النيضة العربية ،بغداد ،2914 ،ص.147

( )4عائمة النفطجي :عائمة تركمانية تسكف في كركوؾ ،كانوا يمتمكوف قرى ومزارع واسعة ،وجاءت

تسمية (النفطجي) نسب ًة إلى مادة النفط التي كانت تستخرج بطرؽ بدائية مف اراضييـ في العيد
العثماني .لمتفاصيل ينظر :سانحة أميف زكي ،ذكريات طبيبة عراقية ،ط ،2دار الحكمة ،لندف،2915 ،

الصفحات .115 ،111 ،15

( )5مدرسة الالتيف :مدرسة فرنسية أنشأت في بغداد بعد سيطرة جماعة االتحاد والترقي عمى
السمطة في الدولة العثمانية عاـ  .1998لمتفاصيل ينظر :إبراىيـ خميل أحمد العالؼ ،حركة التربية
والتعميـ والنشر ،حضارة العراؽ ،دار الجيل ،بيروت ،1985 ،ج ،11ص )6( .392عبدالرزاؽ مطمؾ

الفيد ،بدايات الفكر االشتراكي في العراؽ ،1936-1917مكتب أحمد الدباغ ،بغداد،2992 ،

ص.199

( )7المدرسة السمطانية :قررت و ازرة المعارؼ في كانوف األوؿ  1913تحويل المدرسة االعدادية

في بغداد إلى مدرسة سمطانية تشبو المدارس الثانوية الفرنسية ،ولكف التدريس فييا بالمغة التركية،

فأصبح في العراؽ مدرستاف سمطانيتاف األولى في بغداد والثانية في كركوؾ ،وقد ضمت المدرسة ()12

صف ًا .لمتفاصيل ينظر :إبراىيـ خميل أحمد العالؼ ،المصدر السابق ،ص 395؛ طالب مشتاؽ ،أوراؽ

أيامي  ،1958 - 1999دار الطميعة ،بيروت ،1968 ،ص.31

( )8أرسيف كيدور :أرمني أقاـ في بغداد وعمل مدرساً لمادة التاريخ في المدرسة السمطانية ،أنتمى
إلى الجناح اليساري لحزب الينشاؽ األرمني ،وطاردتو السمطات العثمانية في بغداد بتيمة تدبير عمميات
اغتياؿ لكبار مسؤولي الدولة ،عمل مترجماً لمغة الروسية في صفوؼ الجيش البريطاني في العراؽ ،ثـ

غادر العراؽ إلى أرمينيا برفقة القوات الروسية التي كانت محتمة خانقيف وبعقوبة ،وفي عاـ  1929عاد

ال لبيع الخمور في منطقة
ال لمجميورية السوفيتية ،وكاف يدير في الوقت نفسو مح ً
إلى بغداد بصفتو قنص ً
رأس القرية ،وقد أشرؼ خالؿ توليو لمنصبو الرسمي عمى بعض نشاطات الكومنترف التي كانت تجرى

عمى األراضي العراقية ،وفي عاـ  1926قاـ بتنظيـ "لجنة مساعدة األرمف "HOKالتي عممت في

األصل مف أجل استقالؿ أرمينيا ،ولكنيا أصبحت جمعية بمشفية الحقاً .لمتفاصيل ينظر :حنا بطاطو،

العراؽ  -الطبقات االجتماعية والحركات الثورية في العيد العثماني حتى قياـ الجميورية ،ترجمة :عفيف
الرزاز ،منشورات فرصاد ،طيراف ،2995 ،الكتاب الثاني ،ص 43-42؛ صالح الخرساف ،صفحات
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مف تاريخ العراؽ السياسي الحديث(الحركات الماركسية) ،1999-1929مؤسسة العارؼ لممطبوعات،
بيروت ،2991 ،ص.16

( )9الماركسية :فمسفة مادية وضع أسسيا الفيمسوؼ األلماني كارؿ ماركس( ،)1883-1818الذي

جاءت أفكاره وفق كتابيو "البياف الشيوعي" الذي وضعو عاـ  1848مع صديقو فردريؾ أنجمز(-1829

 ،)1895وكتاب "رأس الماؿ" الذي أنجزه في األياـ األخيرة مف حياتو ،ويعده البعض أنجيل االشتراكية،
ويركز الماركسية عمى التطور االقتصادي ،والصراع بيف الطبقات ،ومناصرة العماؿ .لمتفاصيل ينظر:
جورج بوليتزر وجي بيس موريس كافيف ،أصوؿ الفمسفة الماركسية ،تعريب :شعباف بركات ،المكتبة
العصرية ،صيدا ،د.ت ،ج 1؛ د .ريازانوؼ ،محاضرات في تاريخ الماركسية ،ترجمة :جورج طرابيشي،
دار الطميعة ،بيروت.1979 ،

( )19حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.49
( )11أرشد الكاظمي ،بواكير الفكر االشتراكي في العراؽ ،مجمة الثقافة الجديدة ،العدد ( ،)4نيساف

 ،1975ص.31

( )12توفيق الخالدي ( :)1924-1878سياسي وعسكري ولد في بغداد ،وأكمل دراستو في

المدارس العسكرية ببغداد واستانبوؿ ،خدـ في الجيش العثماني ،ثـ أنتخب نائباً في مجمس المبعوثاف عف

بغداد عاـ  ،1914أثناء الحرب العالمية األولى سافر إلى ألمانيا وبقي ىناؾ لفترة مف الزمف ثـ عاد

ليعيف وزي اًر لمداخمية في حكومة عبدالرحمف النقيب الثانية عاـ  ،1922ووزي اًر لمعدلية في حكومة النقيب
الثالثة في العاـ نفسو ،كاف مف دعاة ومؤيدي الحكـ الجميوري ،وأيد تولي عبدالرحمف النقيب الرئاسة في
العراؽ ،كما ساىـ في تأسيس الحزب الحر العراقي (3أيموؿ ،)1922وبسبب أفكاره المناىضة لمنظاـ
الممكي اغتيل بالقرب مف منزلو في بغداد بمحمة "جديد حسف باشا" .لمتفاصيل ينظر :أحمد فوزي ،أشير
االغتياالت السياسية في العراؽ في العيد الممكي ،مطبعة الديواني ،بغداد ،1978 ،ص 25-22؛

رياض فخري عمي فتاح البياتي ،ظاىرة االغتياالت السياسية في العراؽ خالؿ العيد الممكي-1921

(1958د ارسة تاريخية) ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة تكريت ،2998 ،ص-18
.22
( )13حسيف جميل ،بداية فكرة الجميورية في العراؽ ،مجمة اليالؿ ،القاىرة ،العدد ( ،)6حزيراف

 ،1965ص.99

( )14أرشد الكاظمي ،المصدر السابق ،ص.31

( )15الثورة العمالية :ثورة قادىا كل مف كارؿ ليبنخت ،ورو از لوكسمبورغ بيدؼ إقامة "دكتاتورية
البروليتاريا" ،ولـ تمق الثورة تأييدًا كبي ًار مف القوات المسمحة لذلؾ تمكنت الحكومة مف أفشاليا والقضاء
عمييا نيائياً يوـ  13كانوف الثاني  ،1919واعتبرت عالمة فارقة في تاريخ الصراع االجتماعي األلماني.

لمتفاصيل ينظرADocumentary History Of the German Revolution of 1918-1919, :
Edited and Translated by, Gabriel Kuhn, PM Press, Oakland, 2012.
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( )16عصبة سبارتاكوس  :Spartakus bundتنظيـ ثوري شكمو عدد مف اليسارييف األلماف
بقيادة كل مف كارؿ ليبنخت ورو از لوكسمبورغ عاـ  1917باسـ "سبارتاكوس" نسبة إلى قائد ثورة العبيد

في إيطاليا عاـ ( 72ؽ .ـ) ،وقد بدأ نشاطو في المدف الكبرى ،ثـ األرياؼ حتى أصبح في عاـ 1918
موجياً لسياسة اليسار األلماني .لمتفاصيل ينظر :مسعود الخوند ،الموسوعة التاريخية الجغرافية ،دار

رواد النيضة ،بيروت ،د.ت ،ج ،3ص.82

( )17رو از لوكسمبورغ  :)1919-1879( Rosa Luxemburgشخصية سياسية ومفكرة اشتراكية

(بولندية األصل) مف أسرة ييودية عممت في التجارة ،انتسبت لمحزب الماركسي البروليتاري منذ حداثتيا،
حصمت عمى شيادة الدكتوراه في زيوريخ ،ىاجرت إلى ألمانيا وتزوجت عامالً ىناؾ ،فنالت بذلؾ الجنسية

األلمانية ،ألفت كتاب "تراكـ رأس الماؿ" في عاـ  1913الذي يعتبر مساىمة فكرية ماركسية رئيسية،
عارضت الحرب العالمية األولى ،وحولت عصبة سبارتاكوس إلى الحزب الشيوعي األلماني ،اغتيمت في

كانوف الثاني  1919مف قبل مجموعة عسكرية يمينية متطرفة ،وقد ظيرت االيدلوجية الموكسمبورغية
نسبة إلييا ،فقد سيا البعض بػ "رسولة الحرية" ،وأخريف بػ"مواطنة العالـ" ،وفريق ثالث بػ"داعية جميورية
المجالس ومعارضة لممركزية" .لمتفاصيل ينظر :عبدهللا الفياض ،نساء شييرات (رو از لوكسمبورغ) ،مجمة

الثقافة الجديدة ،العدد ( ،)12تشريف األوؿ -تشريف الثاني ،1969ص 112 -119؛ Rosa
Luxemburg, The Accumulation of Capital, Translated by, Agnes Schwarz
Schild, Routledge is an imprint of the Taylor and Francis Group, London and
New York, 2003 ; Rosa Luxemburg, Rosa life, France Coltor, Atolier Paris,
2009.
( )18كارؿ ليبنخت  :)1919-1871( Karl Liebknechtزعيـ ومفكر اشتراكي ألماني وأحد
مؤسسي الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني عمل في المحاماة  ،ودافع عف الثورييف في المحاكـ

األلمانية ،شارؾ في مؤتمرات األممية الثانية ،وأسس عاـ  1997حركة الشباب االشتراكي ،أنتخب

عضواً في البرلماف عاـ  ،1912عارض الحرب العالمية األولى وأعتقل عمى أثرىا حتى أواخر عاـ
 ،1918أعمف في كانوف الثاني  1919الجميورية االشتراكية األلمانية في برليف ،اغتيل مع رو از
لوكسمبورغ .لمتفاصيل ينظر :مسعود الخوند ،المصدر السابق ،ج ،3ص.128-127
( )19عبدالرزاؽ مطمؾ الفيد ،رواد الفكر االشتراكي ،بغداد ،2915 ،ص.6
( )29أرشد الكاظمي ،المصدر السابق ،ص.32

( )21عند قياـ الحرب العالمية األولى في تموز  1914دخمت ألمانيا الحرب إلى جانب كتمة
الوسط (الدولة العثمانية ،امبراطورية النمسا والمجر) ،ضد كتمة الوفاؽ الودي (بريطانيا ،فرنسا ،روسيا،

والواليات المتحدة األمريكية فيما بعد) ،ولـ تستطع مواصمة الحرب لوحدىا بعد خسارة حمفائيا عاـ

 ، 1918فاضطرت إلى عقد اليدنة .لمتفاصيل ينظر :جاد طو ،ألمانيا إلى أيف المصير ،دار المعارؼ،
القاىرة ،د.ت،

ص 89-87؛ أثمار كاظـ سييل الربيعي ،التطورات السياسية الداخمية في جميورية
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فايمر األلمانية ( ،)1933 – 1919رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد،
 ،2991ص.31-15

( )22أرشد الكاظمي ،المصدر السابق ،ص .32
( )23مؤيد شاكر كاظـ الطائي ،الحزب الشيوعي العراقي  1949 – 1935دراسة تاريخية ،دار

تموز ،دمشق ،2913 ،ص.55

( )24فاضل حسيف ،الفكر السياسي في العراؽ المعاصر  ،1958 – 1914مؤسسة الخميج،
الكويت ،1984 ،ص.82
( )25محمود أحمد السيد ( :)1937-1993قاص عراقي ويعد رائد القصة العراقية .ولد في بغداد،
وكاف والده مدرساً في جامع الحيدر خانة ،واماماً لجامع الشيخ عبدالقادر الكيالني .وقد نشأ في ىذا

الجو الديني ،وشرع يتعمـ ويق أر مما تيسر لو في مكتبة أبيو مف كتب أدبية ،وحصل عمى قدر مف التعميـ
االبتدائي في المدارس الرسمية العثمانية ،ثـ دخل في دورة قصيرة لميندسة في عيد االحتالؿ البريطاني،
وسافر إلى اليند إذ مكث فييا حوالي العاـ ،ثـ عاد عاـ  ،1929وحصل عمى وظيفة صغيرة ،وكاف

التقاؤه بحسيف الرحاؿ في ىذا العاـ مف األحداث الحاسمة في توجيو تفكيره إلى الخدمة االجتماعية
والرأي االشتراكي ،إذ كتب الكثير مف المقاالت المساندة لمفالحيف ،ولو العديد مف القصص .توفي في
مصر .لمتفاصيل ينظر :عمي جواد الطاىر ،محمود أحمد السيد رائد القصة الحديثة في العراؽ ،دار
اآلداب ،بيروت 1969 ،؛ عبدااللو أحمد ،نشأة القصة وتطورىا في العراؽ ،مطبعة شفيق ،بغداد،

 ،1969ص 236-193؛ محمود العبطة المحامي ،محمود أحمد السيد ،مطبعة األمة ،بغداد ،د.ت.

( )26مصطفى عمي ( :)1989-1999ولد في ب غداد ،ودرس في الكتاتيب ثـ ألتحق بالمدارس
االبتدائية في أواخر العيد العثماني ،أنتسب إلى دار المعمميف عاـ  1919وتخرج منيا عاـ ،1921

أشتغل في التعميـ مدة ثالث سنوات ،ثـ دخل كمية الحقوؽ فناؿ شيادتيا عاـ  .1929كاف مف المتأثريف
بحسيف الرحاؿ وأفكاره االشتراكية ،ف كتب ونشر العديد مف المقاالت بيذا الصدد ،وأصدر مجمة المعوؿ

عاـ  ،1939كما عمل في عدة وظائف ذات صمة باألمور القانونية حتى عيف وزي اًر لمعدؿ بعد ثورة 14

تموز ،1958ثـ أستقاؿ عاـ  .1961أعتقل بعد انقالب 8شباط  1963ثـ أفرج عنو ،توفي في بغداد.
لمتفاصيل ينظر :عبد الحميد الرشودي ،مصطفى عمي حياتو وأدبو ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد،

.1989

( )27عوني بكر صدقي ( :)1968-1991رائد مف رواد الفكر التقدمي االشتراكي ،وصير

حسيف الرحاؿ ،ولد في بغداد ،تخرج مف دار المعمميف ومارس التدريس ألعواـ طويمة ،عيف مدي اًر
لممعارؼ في لواء الدليـ عاـ  ،1945ثـ مدي اًر لممناىج والكتب بو ازرة المعارؼ عاـ  ،1946ومدير

التدريس االبتدائي عاـ ،1959ثـ مدرس ًا في مدرسة الصناعة عاـ  .1953وكاف مف رواد الحركة

الكشفية في العراؽ .لمتفاصيل ينظر :مير بصري ،أعالـ األدب في العراؽ الحديث ،تقديـ :جميل
العطية ،دار الحكمة ،لندف ،1994 ،ج ،2ص.392
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( ) 28جامع الحيدر خانة :مف مناطق بغداد المشيورة ،تقع بالقرب مف منطقة الميداف ،وىذه
المنطقة اشتيرت بجامعيا الذي شيده الوالي داود باشا ( ،)1831-1817والذي كاف مرك اًز لقيادة
الجماىير وحثيـ عمى الثورة ،وغالباً ما تنطمق منو المظاىرات .لمتفاصيل ينظر :فخري الزبيدي ،بغداد
مف 1999حتى سنة 1934الجامع مف المفيد والظريف ،دار الحرية ،بغداد ،1999 ،ج ،1ص 119؛

باقر أميف الورد ،حوادث بغداد في أثني عشر قرناً ،مكتبة النيضة ،بغداد ،1989 ،ص.272

( ) 29ثورة العشريف :ثورة وطنية ضد االحتالؿ البريطاني حدثت لعدة أسباب منيا :نقض الحمفاء

لوعودىـ تجاه العرب بمنحيـ االستقالؿ ،ومحاولة البريطانييف فرض إدارة عسكرية عمى العراؽ وربط

مصيرىا بحكومة اليند ،وأسباب أخرى أدت إلى انطالؽ الثورة يوـ  39حزيراف 1929مف مدينة الرميثة
في الفرات األوسط ،وانتشرت في كل أنحاء العراؽ ،إذ أستمرت قرابة خمسة أشير كبدت القوات

البريطانية خسائر جسيمة في األرواح والمعدات ،ومف أبرز معاركيا "الرميثة ،والعارضيات ،وال اررنجية"،

وحظيت الثورة بدعـ كبير مف رجاؿ الديف وال سيما المرجعية الدينية في النجف والكربالء المقدستيف ،إذ
أجبرت السمطات االحتالؿ البريطاني عمى تغيير نيجيـ تجاه البالد وادارتيا ،والبحث عف حكومة مدنية
يشارؾ فييا العراقيوف إلى جانبيـ إلدارة العراؽ .لمتفاصيل ينظر :عبدالرزاؽ الحسني ،الثورة العراقية

الكبرى ،ط ،2مطبعة العرفاف ،صيدا-لبناف 1965 ،؛ أرنولد ويمسف ،الثورة العراقية ،ترجمة :جعفر
الخياط ،كاليفورنيا.1971 ،
( ) 39كراتشي :مدينة باكستانية كبيرة تقع جنوب غرب البالد ،تطل عمى البحر العرب ،وتبعد عف

حدود اليند حوالي ( ) 299كـ .لمتفاصيل ينظر :عبدالحكيـ العفيفي ،موسوعة ألف مدينة إسالمية،
الشرقية لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،2999 ،ص.392
( )31حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.41

( )32ؼ .سوامي :صحفي ىندي مف طائفة اليندوس ،ولقب "سوامي" تعني معمـ متفقو في

شؤوف الديف اليندوسي ،كاف كاتباً في إحدى الصحف الثورية المناىضة لالستعمار البريطاني.
وكاف ذا ميوؿ ماركسية ،ويرى أف الديف ىو سبب الخالؼ بيف الشعوب ،فقد حدثت مذابح عمى
الكرة األرضية بيف أبناء األدياف المختمفة ،واليند واحدة مف الدوؿ التي كانت تعاني مف الصراع
الديني بيف طوائفيا الدينية المختمفة ،وكاف يتأسف لمشاىدة كثرة المعابد في بالده في حيف ال توجد

إال القميل مف ال مدارس ليتعمـ منيا الناس .لمتفاصيل ينظر :عمي جواد الطاىر وعبداإللو أحمد،
المجموعة الكاممة لقصص محمود أحمد السيد -قصة جالؿ خالد ،دار الحرية ،بغداد،1978 ،

ص.299-289

( )33المصدر نفسو ،ص.299-289

( )34مير بصري ،المصدر السابق ،ج ،2ص.515
( )35الممف التقاعدي لحسيف الرحاؿ.
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( )36مكتبة مكنزي :تأسست بقرار مف المستشاريف البريطانييف عاـ  1929في موضع السراي

حالي ًا في شارع الرشيد .وفي عاـ  1925أشتراىا دونوف

مكنزي  Dunoon Mckenziباألقساط

وأشرؼ عمى إدارتيا مع أبف عمو "كنت مكنزي" الذي توفي عاـ  .1929وعرؼ عنو حتى وفاتو عاـ

 1946بتفكيره المتحرر وحبو لمعراقييف وال سيما المثقفيف منيـ فمـ يكف يحرـ أي منيـ مف قراءة أي
كتاب ميما كاف نوعو وكاف يساعد الفقراء وال يبخل عمييـ بتمبية طمباتيـ لمكتب التي يحتاجونيا حتى

ولو كمفو ذلؾ االتصاؿ بدور النشر خارج العراؽ ،وكاف يكره سياسة اإلنكميز في العراؽ لكونو اسكتمندياً.
لمتفاصيل ينظر :عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي ،ص.142

( )37المكتبة العصرية :وىي مف أولى المكتبات التجارية التي عرفيا العراؽ ،تأسست عاـ 1914

في سوؽ "السراي" مف قبل محمود حممي ،وقد عرؼ األخير بأنو كاف الوكيل الوحيد لتوزيع أغمب

المجالت المصرية في العراؽ وكاف يساعده في إدارة شؤوف المكتبة شخص ييودي أسمو "أسحق" كاف
لولب المكتبة ومحركيا .لمتفاصيل ينظر :جريدة البرىاف ،بغداد ،السنة األولى ،العدد ( 5 ،)5تشريف
األوؿ  1927؛ سندس الدىاس ،المكتبة العصرية مف أقدـ مكتبات بيع الكتب والصحف في بغداد،
مجمة الموروث ،بغداد ،العدد ( ،)47كانوف الثاني  ،2912ص.19

( )38لينيف  :)1924 – 1879( :Leninولد فالديمير أيميتش أوليانوؼ في مدينة صغيرة

عمى ضفاؼ نير الفولغا تدعى سيمبرسؾ ،أما لقبو لينيف فمأخوذ مف أسـ نير سيبيري يدعى "لينا"،

تمقى لينيف دروسو األولى وىو في الخامسة عمى يد أحد المدرسيف كاف يحضر إلى منزلو ،ثـ دخل

المدرسة وىو في التاسعة مف عمره ،حصل عمى شيادة الحقوؽ عاـ  ،1891وفي عاـ  1897نفي
إلى سيبيريا بسبب نشاطاتو السياسية حتى عاـ  ،1999وأصبح زعيماً لمبالشفة عاـ  ،1993وفي

عاـ  1917أصبح حاكـ روسيا السوفيتية ،نجا مف محاولة اغتياؿ عاـ  ،1918وشيدت الحقبة

 1921 – 1918قيادتو لمبالشفة خالؿ الحرب األىمية الروسية .توفي عمى

أثر نوبة دماغية في

 21كانوف الثاني  .1924لمتفاصيل ينظر :نورماف مكنزي ،موجز تاريخ االشتراكية ،ترجمة :أحمد

عبدالرحيـ مصطفى وعبدالعزيز أميف دمحميف واسحق كندس ممطي ،دار القمـ ،1969 ،ص-172

 175؛ مف أجل الذكرى المئوية لميالد لينيف ،مجمة الثقافة الجديدة ،العدد ( ،)6أيموؿ ،1969
ص 198-195؛ Encyclopedia Britannica, Vol. 10, pp. 791- 796.
( )39عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي ،ص.157

( )49وىـ كل مف :دمحم سميـ فتاح ،وعبدهللا جدوع ،وفاضل دمحم البياتي ،وابراىيـ القزاز .لمتفاصيل

ينظر :المصدر نفسو ،ص 168؛ حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.43
( )41مؤيد شاكر كاظـ ،المصدر السابق ،ص.57

( )42عبدالمطيف الراوي ،عصبة مكافحة الصييونية في العراؽ  1946 – 1945دراسة

ووثائق اليسار العراقي والمسألة الفمسطينية ،دار الجيل – دار وىراف ،دمشق – نيقوسيا،1986 ،
ص.19
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( )43أرشد الكاظمي ،المصدر السابق ،ص.33
( )44عبدالمطيف عبدالرحمف عبدالمجيد ،الفكر االشتراكي في األدب العراقي ،1958 – 1918

رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،1976 ،ص.19

( )45كارؿ ماركس  :)1883 – 1818( Karl Marxفيمسوؼ ألماني ولد في بمدة تراير ""Trier

إلى الغرب مف وسط ألمانيا ،وىو مف عائمة ييودية أعتنقت المسيحية ،درس في بوف وبرليف ،وحصل

عمى شيادة الدكتوراه مف جامعة فينا عاـ  ،1841وفي عاـ  1845ألتقى برفيق دربو "فردريؾ أنجمز"،
وأنتقل معو إلى بروكسل ثـ إلى لندف ،وأصد ار معاً البياف الشيوعي عاـ  ،1848وفي لندف ألف
كتابو"رأس الماؿ" وقد نشر بالمغة األلمانية والفرنسية ،أصيب بألتياب رئوي حاد توفي عمى أثرىا في
لندف .لمتفاصيل ينظر :موريس فراد وارد ،موسوعة مشاىير العالـ أعالـ الفكر والسياسة ،دار الصداقة

العربية ،بيروت ،2992 ،ج ،5ص 192-94؛ Encyclopedia Britannica 2005 – CD.

( )46صفاء الحافظ وسالـ المندالوي ،حوار مع االستاذ مصطفى عمي ،مجمة الثقافة الجديدة،
العدد ( ،)9-8آب – أيموؿ  ،1975ص.82

( )47عامر حسف فياض ،حسيف الرحاؿ رائد الفكر االشتراكي العممي ،ص.47
( )48عبدالرزاؽ مطمؾ الفيد ،رواد الفكر االشتراكي ،ص.19
( )49عبدالمطيف عبدالرحمف عبدالمجيد ،المصدر السابق ،ص.25
( )59حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.43
( )51عبدالمطيف الراوي ،المصدر السابق ،ص.11

( )52عبدالمطيف عبدالرحمف عبدالمجيد ،المصدر السابق ،ص.23
( )53عبدالرزاؽ مطمؾ الفيد ،رواد الفكر االشتراكي ،ص.19

( )54عبدالمطيف الراوي ،المصدر السابق ،ص.11

( )55عزيز سباىي ،عقود مف تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ،ط ،2دار الرواد المزدىرة ،بغداد،

 ،2997ج ،1ص.194

( )56الحزب الوطني العراقي :أجيز في  2آب  1922برئاسة جعفر أبو التمف وعضوية كل مف
دمحم ميدي البصير ،ومولود مخمص ،وحمدي الباجة جي ،وعبدالغفور البدري ،وبيجت زينل ،ونتيجة

لنشاطات الحزب ضد سياسة سمطات االنتداب البريطاني عمدت تمؾ السمطات عمى ألغاء إجازة الحزب

وحمو ونفي رئيسو إلى جزيرة "ىنجاـ" في الخميج العربي ،وبقي الحزب مجمداً حتى أواخر عاـ  1928إذ
عاد ليمارس دوره السياسي عمى الساحة الوطنية العراقية .لمتفاصيل ينظر :فاروؽ صالح العمر،
االحزاب السياسية في العراؽ  ،1932 – 1921مطبعة االرشاد ،بغداد ،1978 ،ص.71-66

( )57استقاؿ احتجاجاً عمى قرار الحزب إقامة حفل تكريـ لمسيد "كرايف" الذي وصل بغداد عاـ

 .1929لمتفاصيل ينظر :عمي جواد الطاىر ،المصدر السابق ،ص.143
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( )58دمحم ميدي الجواىري ( :)1997 – 1899ىو دمحم ميدي بف عبدالحسيف الجواىري ،ولد في

مدينة النجف مف عائمة دينية ،كاف والده عالماً مف عمماء النجف .لقب بالجواىري نسبة إلى كتاب فقيي

ألفو أحد أجداده الشيخ دمحم حسف النجفي "جواىر الكالـ في شرح =

= شرائع اإلسالـ" ،فمقب أسرتو بآؿ جواىر ،نظـ الشعر في سف مبكرة وأشترؾ في ثورة العشريف،

كما عمل كموظف في البالط الممكي لمدة مف الزمف ،ثـ تركيا وتوجو نحو العمل الصحفي فأصدر
مجموعة مف الصحف "الفرات ،االنقالب ،الرأي العاـ" ،ومارس التدريس لعدة سنوات في بغداد والبصرة
والحمة ،أنتخب نائباً في البرلماف عاـ  ،1947وبعد ثورة  14تموز  1958لقب بػ "شاعر الجميورية"،
وبسبب مواقفو السياسية غادر العراؽ عدة مرات أخرىا عاـ  1989ولـ يعود إذ أستقر في دمشق حتى
وفاتو .لو العديد مف الدواويف الشعرية ،وناؿ لقب شاعر العرب األكبر عف جدارة واستحقاؽ .لمتفاصيل

ينظر :عباس غالـ حسيف نوري ،دمحم ميدي الجواىري ومواقفو السياسية والفكرية في العراؽ حتى عاـ
 ،1997رسالة ماجستير (غير منشورة) ،المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية ،الجامعة
المستنصرية.2996 ،

ال عف عبدالمطيف عبدالرحمف عبدالمجيد ،المصدر السابق ،ص.25-24
( )59نق ً

( )69مجمة الصحيفة :مجمة نصف شيرية تبحث في العمـ واألدب واالجتماع .لمتفاصيل
ينظر :د.ؾ.و ،و ازرة األعالـ ،الديواف ،الصحف السياسية  ،1954 - 1939الممفة رقـ
(.)3293/3

( )61عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي ،ص.179

( )62مجمة الصحيفة ،بغداد ،العدد ( 28 ،)1كانوف األوؿ  ،1924ص.1
( )63عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي ،ص.174

( )64صفاء الحافظ ،الطبقة العاممة والمثقفوف الثوريوف ،مجمة الثقافة الجديدة ،العدد (،)193

آذار  ،1978ص.13

( )65زىير الدوري ،الفكر السياسي لألحزاب والحركات العممانية في العراؽ ،جداوؿ لمنشر والترجمة

والتوزيع ،بيروت ،2914 ،ص.121

( )66حسيف الرحاؿ ،التطور ناموس عاـ ،مجمة الصحيفة ،العدد ( 28 ،)1كانوف األوؿ ،1924

ص 1؛ المحيط الطبيعي والمحيط االجتماعي ،ص.9
.2

( )67حسيف الرحاؿ ،أخالؽ اإلقطاعيات ،المصدر نفسو ،العدد ( 21 ،)4شباط  ،1925ص-1
( )68حسيف الرحاؿ ،نظرية التاريخ ،المصدر نفسو ،العدد ( 1 ،)5آذار  ،1925ص.2-1

( )69حسيف الرحاؿ ،ىل ىناؾ عروؽ ممتازة ،المصدر نفسو ،العدد ( 29 ،)6آذار ،1925
ص.3-2
( )79عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي ،ص.272-268
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( )71كاظـ حبيب وزىدي الداوودي ،فيد والحركة الوطنية في العراؽ ،دار الكنوز األدبية،
بيروت ،2993 ،ص.118

( )72صالح الخرساف ،المصدر السابق ،ص.17
( )73ميخائيل تيسي ( :)1962 – 1895ميخائيل نجاتي بف يوسف تيسي ،ولد في بغداد ،درس

في مدرسة القديس يوسف ،كاف يجيد اإلنكميزية والفرنسية فعمل مترجماً في و ازرتي المالية والدفاع ،ودائرة

األوقاؼ .أصدر عاـ  1922كتاباً بعنواف "ماىية النفس وروابطيا بالجسد" أثارت ضجة كبيرة بسبب ما
ورد فييا مف أفكار مادية ،ثـ أصدر سمسمة روايات باسـ "مرآة الحاؿ" عاـ  ،1926دخل ميداف الصحافة

وكتب في صحيفتي الرافديف ودجمة ،وأصدر صحيفتي كناس الشوارع وسينما الحياة (،)1926 – 1925
وصحيفة الناقد ( ،)1939 – 1936عيف مدي اًر لناحية تمكيف عاـ  ،1931وقائـ مقاماً لقضاء الشيخاف
 ،1932ووظائف أخرى حتى إحالتو لمتقاعد عاـ  .1957لمتفاصيل ينظر :مير بصري ،المصدر
السابق ،ج ،2ص.376-374
( )74جريدة سينما الحياة :جريدة أدبية اجتماعية نصف ىزلية أسبوعية ،صاحب امتيازىا ميخائيل

تيسي ،ومديرىا المسؤوؿ حسيف الرحاؿ برز عددىا األوؿ في بغداد في  17كانوف األوؿ ،1926

واستمرت بضعة أشير .لمتفاصيل ينظر :عبدالرزاؽ الحسني ،تاريخ الصحافة العراقية ،مطبعة العرفاف،
صيدا ،1971 ،ص.114

( )75جريدة سينما الحياة ،بغداد ،العدد ( 17 ،)1كانوف األوؿ .1926
( )76جريدة سينما الحياة ،بغداد ،العدد ( 17 ،)1كانوف األوؿ .1926
( )77المصدر نفسو ،العدد ( 7 ،)2كانوف الثاني .1927

( )78حيدر عمي طوباف ،الحركة الشيوعية في الصحافة العراقية ( ،)1958 – 1921أطروحة

دكتوراه (غير منشورة) ،كمية التربية ،الجامعة المستنصرية ،2916 ،ص.191

( )79د.ؾ.و ،و ازرة الداخمية ،الجمعيات ،ممف نادي التضامف ،المرقـ (.)32959/19421

( )89عبدالرزاؽ أحمد النصيري ،دور المجدديف في الحركة الفكرية والسياسية في العراؽ (1998
–  ،)1932مكتبة عدناف ،بغداد ،2912 ،ص.389
( )81أمثاؿ زكي خيري ،حسيف جميل ،عبدالقادر أسماعيل وأخيو يوسف أسماعيل ،عاصـ فميح،

عبدالفتاح إبراىيـ ،جميل توما ،رشيد مطمؾ ،عزيز شريف .لمتفاصيل ينظر :زكي خيري وسعاد خيري،
دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ،إصدار البيوبيل الذىبي ،1984 ،مج ،1ص.29
( )82عبدالر ازؽ أحمد النصيري ،المصدر السابق ،ص.389

( )83أنيس زكريا النصولي :ىو أبف أحد تجار بيروت ،تخرج مف الجامعة األمريكية عاـ ،1924

وأنصرؼ إلى العناية بدراسة التاريخ العربي فكتب في الصحف (اليالؿ ،والمقتطف ،والزىراء) فصوالً في

التاريخ ،واشترؾ في مسابقة نظمتيا الجامعة األمريكية في بيروت لتأليف أحسف كتاب عف النيضة
العربية في القرف التاسع عشر ففاز بيا ،انتدبتو الحكومة العراقية في العاـ الدراسي ()1925 – 1924
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لمتدريس في مدارسيا فعمل في الموصل أوالً ،ثـ انتقل إلى بغداد ليدرس التاريخ في الثانوية المركزية

ودار المعمميف .لمتفاصيل ينظر :خيري العمري ،حكايات سياسية مف تاريخ العراؽ الحديث ،تقديـ :عمي

الوردي ،بغداد ،د.ت ،ص.146

( )84عبداالمير ىادي العكاـ ،الحركة الوطنية في العراؽ  ،1932 – 1921مطبعة اآلداب،

النجف األشرؼ ،1975 ،ص.221

( )85الفريد موند  :)1939 – 1868( Alfred Mondأحد كبار زعماء الصييونية عرؼ بػ "لورد

ممتشت ،ثـ ممشت أخي اًر" ،تمقى تعميمو في كمية شمتنياـ وكمية سانت جوف في جامعة كمبريدج إذ درس
القانوف ،وأصبح عضواً في نقابة المحاميف عاـ  ، 1894وشغل منصب مفوض األشغاؿ في حكومة لويد

جورج االئتالفية ( ،)1929 – 1916أصبح رئيس متحف الحرب اإلمبراطوري في عاـ  ،1929ووزي اًر

لمصحة ( ،) 1922 – 1921كاف رجل اقتصاد وسعى بنشاط لمتوفيق بيف رأس الماؿ والعمل ويعد مف
أوائل المطالبيف بالتأميف الصحي وتقاسـ األرباح في إطار الرأسمالية .في عاـ  1926ترأس شركة
الصناعات الكيمياوية التي اندمجت مع أربع شركات ميمة لتشكل شركة ( ،)lclأسس في فمسطيف

(شركة ميكداؿ لزراعة الموز) ،وشركة أخرى لزراعة البرتقاؿ .وكاف يخطط لمشاريع عمالقة كبناء خط
حديدي في الصحراء لربط العراؽ بفمسطيف ،وقد صرح في عاـ  1922قائالً" :أف اليوـ الذي سيعاد فيو

بناء الييكل أصبح قريباً جدًا وانني سأكرس ما بقي مف حياتي لبناء ىيكل سميماف مكاف المسجد

األقصى" .لمتفاصيل ينظر Encyclopedia Britannica 2005 – CD :؛ جريدة الفكر الجديد،

العدد ( 11 ،)278شباط  1978؛ صادؽ حسف السوداني ،النشاط الصييوني في العراؽ – 1914
 ،1952مؤسسة ثائر العصامي ،بغداد ،2915 ،ص.78
( )86حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.48

( )87مجمة النشئ الجديد ،بغداد ،السنة األولى ،العدد ( ،)4آذار .166 – 165 ،1928
( )88عبدالمطيف الراوي ،المصدر السابق ،ص.12

( )89عبدالرزاؽ أحمد النصيري ،المصدر السابق ،ص.395-394
( )99وكاف مف مؤسسيو فضالً عف حسيف الرحاؿ كل مف عزيز األعرجي ،والضابط شاكر محمود

شكري .لمتفاصيل ينظر :عزيز سباىي ،المصدر السابق ،ج ،1ص.124
( )91حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.49
( )92المصدر نفسو ،الكتاب الثاني ،ص.52

( )93وىـ كل مف :عاصـ فميح ،جميل توما ،يوسف أسماعيل ،عبدالفتاح إبراىيـ ،دمحم حسيف
الطريحي ،ناظـ الزىاوي ،عبدالكريـ محمود الشيخ عمي ،حسيف الرحاؿ ،عبدالحميد الخطيب ،عمي حيدر

سميماف ،عبدالقادر أسماعيل ،سيد جماؿ الديف المحامي ،صادؽ كمونة المحامي ،سميـ الحريري

المحامي ،دمحم صالح القزاز ،مكي األشتري ،دمحم عمي أبو ىاني ،حسوف أبو الحسيف ،أحمد سراحي".

لمتفاصيل ينظر :د.ؾ.و ،ممفات البالط الممكي ،الممفة رقـ ( ،)311/1158حركات العماؿ والشيوعييف،

245

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانون األول(5112)1

كتاب سري مف مديرية الشرطة إلى متصرفية لواء بغداد ،المرقـ ( ،)3985بتاريخ  5أيموؿ ،1935
و ،19ص.14

( )94عبدالرزاؽ مطمؾ الفيد ،رواد الفكر االشتراكي ،ص.13
( )95المصدر نفسو ،ص.13

( )96ذكرى عادؿ عبدالقادر ،رابطة المرأة العراقية ودورىا مف الحركة النسوية في العراؽ – 1952
 1975دراسة تاريخية ،منشورات رابطة المرأة العراقية ،بغداد ،2915 ،ص 48؛ عبدالمطيف عبدالرحمف
عبدالمجيد ،المصدر السابق ،ص.392
( )97حنا بطاطو ،المصدر السابق ،الكتاب الثاني ،ص.46
( )98قاسـ أميف ( :)1998 – 1863ولد بقرية طرة مف ضواحي القاىرة ،أكمل دراستو االبتدائية

والثانوية ىناؾ ،ثـ سافر إلى فرنسا عاـ  1881في بعثة حكومية إذ ألتحق بكمية الحقوؽ في مونبميو

وبعد أف أتـ دراستو عاد إلى مصر عاـ  ،1885وىو أوؿ صوت عربي نادى بتحرير المرأة ،وقد أصدر
كتابيف بيذا الشأف ىما "تحرير المرأة" عاـ  ،1899و "المرأة الجديدة" عاـ  ،1999إذ أثا ار جدالً كبي اًر
ألنو دعا فييا إلى ألغاء الحجاب .أسيـ في إنش اء الجامعة المصرية (جامعة القاىرة) ،والجمعية الخيرية

اإلسالمية .لمتفاصيل ينظر :منى الدسوقي ،قاسـ أميف مصمحاً اجتماعياً ،دار الفكر العربي ،القاىرة،

.2994

( )99حسيف الرحاؿ ،الجبر في االجتماع ،جريدة العالـ العربي ،بغداد ،العدد ( 29 ،)212تشريف

الثاني .1924

( )199حسيف الرحاؿ ،الجبر في االجتماع ،جريدة العالـ العربي ،العدد ( 28 ،)211تشريف الثاني
.1924

( )191عامر حسف فياض ،جذور الفكر االشتراكي ،ص.82-81
( )192حسيف الرحاؿ ،المحيط الطبيعي والمحيط االجتماعي ،مجمة الصحيفة ،العدد (28 ،)1

كانوف األوؿ  ،1924ص.8

( )193عمي جواد الطاىر ،المصدر السابق ،ص.82
( )194أفراح شبل عبد الحسف ،تطور الحركة النسوية في العراؽ  ،1963 – 1958رسالة

ماجستير (غير منشورة) ،المعيد العالي لمدراسات السياسية ،الجامعة المستنصرية ،2995 ،ص.42

( )195حسيف الرحاؿ ،ذىنية الماضي ،جريدة سينما الحياة ،العدد ( 17 ،)1كانوف األوؿ .1926

( )196محمود العبطة ،العالقة الفكرية بيف محمود أحمد السيد والرحاؿ ،مجمة الثقافة الجديدة،
العدد ( ،)41تشريف األوؿ  ،1972ص.118

( )197عمي جواد الطاىر ،المصدر السابق ،ص.36
( )198عمي جواد الطاىر وآخر ،المصدر السابق – قصة في سبيل الزواج ،ص.22
( )199المصدر نفسو – قصة مصير الضعفاء ،ص.81

246

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية المجمد( )52العدد( )5كانون األول(5112)1

( )119المصدر نفسو – النكبات (قصة الصعود اليائل) ،ص.141
( )111عمي جواد الطاىر وآخر ،المصدر السابق– قصة جالؿ خالد ،ص.339-275

( )112أنور الغساني ،خطوط مف حديث مع حسيف الرحاؿ ،ممحق جريدة الجميورية ،بغداد ،السنة
الثانية ،العدد ( 11 ،)667تشريف الثاني .1965

( )113ناظـ حكمت ( :) 1963 – 1992أديب وشاعر ذو أفكار تقدمية ،ولد في سالونيؾ ونشأ

في استانبوؿ مف عائمة اشتيرت باىتماميا بالفف واألدب ،وبسبب آرائو وأفكاره التقدمية قضى أكثر مف

( )15عاـ في السجوف والمعتقالت التركية ،سافر إلى موسكو وتوفي ىناؾ .لمتفاصيل ينظر :عمي فائق

برجاوي ،مع ناظـ حكمت في سجنو مذكرات لبناني زامل الشاعر في سجف بورصة ،تعريب :زىير

السعداوي ،دار أبف خمدوف ،بيروت.1989 ،

( )114أرشد الكاظمي ،المصدر السابق ،ص.32

( )115ومنيا قصة بعنواف (فتاة الخمسة بنكوات) لمقاص المجري ساندور ىينادي ،وقصة أخرى
بعنواف (العالـ بأسره في الخارج) لمقاص مانويل كومروؼ .لمتفاصيل ينظر :جريدة الجميورية ،العدد

( 2 ،)687كانوف األوؿ  ،1965ممحق رقـ ( )13؛ جريدة الجميورية ،العدد ( 16 ،)794كانوف األوؿ
 ،1965ممحق رقـ (.)15
( )116حسيف الرحاؿ وعبدالمجيد كمونة ،اإلدارة المركزية واإلدارة المحمية في الع ارؽ ،مطبعة
عبدالكريـ زاىد ،بغداد ،1953 ،ص.2-1

( )117موفق خمف غانـ ،نزيية الدليمي ودورىا في الحركة الوطنية والسياسية العراقية ،دار الرواد

المزدىرة ،بغداد ،2914 ،ص.37
( )118مجمة الموروث ،العدد ( ،)61آذار . https://www.iraqnla-iq.com ،2913
( )119الممف التقاعدي لحسيف الرحاؿ.
( )129المصدر نفسو.

( )121المصدر نفسو.
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ممخص بالمغة العربية

حظي العراؽ عمى مر التاريخ بالعديد مف الشخصيات الميمة الجديرة بالدراسة وذلؾ لما كاف
ليا مف ادوار برزت في كافة المجاالت ،ولعل أبرز شخصية ظيرت عمى الساحة الفكرية العراقية في

حقبة عشرينيات القرف العشريف ىو حسيف الرحاؿ ،الذي لعب دو اًر ميماً في قيادة نخبة مف الشباب

المثقف ذو األفكار التقدمية لممطالبة بإصالح الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي لمبمد عمى وفق

منظور واقعي تقدمي تناسب روح العصر والتطور الحاصل في العالـ.

ويعد حسيف الرحاؿ اوؿ عراقي نادى باالشتراكية في العراؽ ودعا ليا وبث فكرتيا بعد اف ق أر

الكثير عنيا ودعا اصدقاءه وزمالءه لمطالعة ما كتب عنيا بالمصادر العربية واالجنبية وكاف يعقد

حمقات لممناقشة حولو ،ليذا يعد الرحاؿ المحرؾ لمنشاط االشتراكي في المدة ( ،)1928-1929إذ تبنى
األفكار الماركسية كحركة عممية تناىض التخميد لألفكار القديمة.

وكاف لحسيف الرحاؿ دور بارز في مجاؿ الدفاع عف حقوؽ المرأة والمطالبة بتحريرىا مف سمطة

التقاليد والعادات البالية اعتقادًا منو أف المرأة تمثل نصف المجتمع وأوؿ معمـ لمبشرية ففي حالة اىماليا
تبقى المجتمع مشمولة ،فصالح المجتمع ورقييا تكوف بتعميـ المرأة بحيث تأخذ دورىا اإليجابي إلى جانب

الرجل في عممية البناء والتقدـ والتطور ،وكاف مجمة "الصحيفة" الميداف الفكري لحسيف الرحاؿ واعضاء

حمقتو االشتراكية لممطالبة بحقوؽ المرأة وحريتيا.
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Abstract
Iraq has historically had many important personalities worthy of study
because of the roles that have emerged in all areas. Perhaps the most prominent
personality emerged on the Iraqi intellectual scene in the twentieth century is
Hussein Al- Rahal, who played an important role in leading the elite of
educated young people who have progressive ideas to demand the reform of the
social, economic and political reality of the country in accordance with a
realistic and progressive perspective that suits the spirit of the age and the
developments the world is witnessing.
Hussein Al-Rahal is the first Iraqi to proclaim for socialism in Iraq and
called for it and broadcast its idea after he read a lot about it and urged his
friends and colleagues to read what was written about in Arab and foreign
sources and was holding workshops for elaborated discussion. He is considered
the dynamic figure of socialist activity in the period (1920-1928). He adopted
Marxist ideas as a scientific movement against the commemoration of ancient
ideas.
Al-Rahal had a prominent role in defending women's rights and demanding
their liberation from the authority of outdated traditions and customs, believing
that women represent half of society and the first teacher for humanity. If she is
neglected, the society would remain parlay sed. The integrity and welfare of
society are shown by educating women so that they can play a positive role
side by side with men in the processes of construction, progress and
development. The "Magazine Newspaper" was the intellectual field of Hussein
Al-Rahal and members of his socialist circle to demand the rights and freedom
of women.
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