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 8091- 8091النشر والتعبير ي  الرأي في صحافة بغداد حرية جذور 

The roots of free publishing and free opinion in the 

journalism of Baghdad 1908-1932  
                                      Dr. Ali Khamkhi Jabor )1)د.علي شمخي جبر

          

 مفهوم الحريات العامة:

ليس هناإ اتفات عل  تسمية واحدة هلذ  املادة، كما ان  ال يوجد حع االن تعريف مرض  هلا بصورة 
أو  «احلقوت األساسية للفرد»والبعت يستعمل تعبري « احلريات العامة»ة، فالبعت يستعمل التعبري متكامل

هـــذا الواقـــ  يـــدف  إىل  «حقـــوت االنســـان»والـــبعت االخـــر يســـتعمل تعبـــري  «احلريـــات الفرديـــة األساســـية»
 ملللف أو ذاإ.البح  عن تعريف يتو االعتماد علي  بغت النرر عن التسمية الي ميكن ان يطلقها هذا ا

ه  السلطة وامكانية السيطرة عل  الذات، مبوجبها نتار االنسان بنفس  تصرفات  الش صية  -احلرية 
 وميار  نشالات دون عوائ  اواكرا .

امـــا احلريـــات العامـــة فهـــ  ذلـــك النـــوع مـــن احلريـــات الـــذي ال يرهـــر إىل الوجـــود القـــانوين إالّ بتفرعاتـــ  
 . 1)ووجوه  العملية
ت وثـــائ  وقـــوانن العـــام تلكـــد ابتـــداء مـــن اإلعـــالن العـــامل  حلقـــوت االنســـان وحـــع القـــوانن فـــإذا كانـــ

ان »و «لكــل شــ   احلــ  يف حريــة التفكــري والضــمري...اخل»الوضــعية يف كــل بلــد ودولــة ونرــا  علــ  ان 
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 31 :ال دد

 

ألنباء لكل ش    احل  يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احل  اعتنات اآلراء دون اي تدخل واستقاء ا
 . 7)«واألفكار وتلقيها وإذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية

ة للفرد واألمر يتعل  حبريات ترهر باجلم  افان احلريات العامة جمموعة من احلقوت واالمكانيات املعط
« Public»ا  فتعبري العـ «السلطات العامة»الفا تفرتض تدخل  «عامة»وليس بالفرد وإذا هذ  احلريات 

للداللة عل  دور  «القطاع العا »او «املرف  العا »او «القانون العا »هو تعبري شائ  يف اللغة حي  يقاس 
 . 6)الدولة يف كل هذ  اجملاالت

ومفهو  احلريـات العامـة يتضـمن جمموعـة حمـددة مـن احلريـات الـي اعـرت  هـا القـانون ونرمهـا ضـمنها 
  يتعـــدى ك ـــريان هـــذا االلـــار الضـــي  لـــيالمس كـــل مـــا حتتاجـــ  الطبيعـــة فانـــ «حقـــوت االنســـان»امـــا مفهـــو  

 االنسانية وميكن تقسيو احلريات العامة إىل الفةات التالية:
احلريـات واحلقـوت  -احلريـات االقتصـادية  -احلريـات السياسـية  - احلريات الفكرية -احلريات البدنية 

 االجتماعية.
 وحرية الشعائر الدينية. احلريات الفكرية وتتضمن حرية املعتقد

حريــة الــرأي والتعبــري، حريــة التعلـــيو وتتضــمن احلريــات السياســية حريـــة املعارضــة السياســية عــن لريـــ  
ــــتليف اجلمعيــــات  ــــة التجمــــ  وت ــــة وحــــ  املــــوالن يف املســــاتة يف الشــــلون العامــــة وحري املمارســــة الدميقرالي

فرديـــة وحريـــة التجـــارة والصـــناعة ويف موضـــوع واألحـــ اب امـــا احلريـــات االقتصـــادية فتتضـــمن حـــ  امللكيـــة ال
احلريـة  -احلريات واحلقوت االجتماعية فتن األمر يتعل  باحل  باالمن االقتصـادي واحلـ  بـاالمن السياسـ  

 . 5)ح  األح اب -النقابية
ان حريـــة التفكـــري والتعبـــري والـــرأي تشـــكل اساســـان ومطلبـــان وضـــرورة تارنيـــة وحياتيـــة، وإذا كانـــت حريـــة 

ري والفكر ه  وج  من وجو  احلرية، فان الصحافة احلرة ه  االداة الالامة اليصـاس الصـوت احلـر إىل التعب
 . 4)الرأي العا  بل إىل كافة ارجاء املعمورة

ان حرية الصحافة ه  يف احلقيقة كحرية الرأي هلا اعتبـارات عديـدة سـواء كـان ذلـك بالنسـبة للمحـرر 
جلميـــ  افـــراد اجملتمـــ  كمـــا ان اشـــرتاط اجـــااة النشـــر والصـــحافة ظهـــر  واملـــتكلو أو اللقـــار  أو املســـتم  أو

 . 3)باشكاس متعددة خالس سجل التاري  فاالفكار اخلطرة ا  حترميها عادة يف نرر مجي  الديكتاتورين
ان الرقابة والنشر والصحافة كانت احدى الطرت التارنية للقم  وكان فـرض الضـرائ  علـ  الصـحافة 

ان مـــن اهـــو متطلبـــات الدميقراليـــة ان يكـــون كـــل مـــوالن مطلعـــان علـــ  مـــا حيـــدل قـــدر  لريقـــان آخـــر كمـــا
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االمكان، وان الصحافة احلرة من العوامل املهمة الي جتعـل املـوالنن مطلعـن اذ ان اجلرائـد واجملـالت احلـرة 
 . 8)تنشر عادة مجي  احلقائ  مبا يسهو يف ت قيف وتنوير الرأي العا 

حريــة التعلـيو هـ  اهـو غــرض مـن اغـراض حريـة الــرأي والتعبـري وهـ  يف احلقيقــة  ومـن املهـو التتكيـد ان
احد االعتبـارات السـامية والقـيو املهمـة للمجتمـ  احلـر ومـن الناحيـة االخـرى فـان حريـة التجمـ  هلـا عالقـة 

ســماع وثيقــة حبريــة الــرأي أو التعبــري اذ لــيس حلريــة الــرأي اي قيمــة أو اتيــة إذا م يســمع للنــا  بــالتجم  ل
 . 9)املتكلو أو اخلطي  فحرية التعبري وحرية التجم  تا يف احلقيقة مرتبطان حبي  ال ميكن فصو عراتا

ان االنســان خاضــ  للرقابــة يف كــل مكــان وامــان، والرقابــة علــ  الصــحف مرهــر تطبيقــ  مــن مرــاهر 
والـرأي العـا  مـن الـوهن  الضب  والتنريو يف اجملاس ال قايف يهـد  إىل احلـرص علـ  مقومـات الدولـة والبنـاء

والتفكك ويف الرقابة عل  الصحف رأيان: الرأي األوس ينطل  مـن اعتبـار الصـحافة السـلطة الرابعـة فيـدعو 
إىل حريــة الصــحابة ويشــج  كــل نــوع مــن انــواع الرقابــة عليهــا والــرأي ال ــاين: ينطلــ  مــن اعتبــار الصــحافة 

 . 20)جهااان اعالميان وتنريميان يف نفس الوقت
لشعوب الي كانت حتت سيطرة الدولة الع مانية يف القرن التاس  عشر وما قبل  والشعوب الشرقية ان ا

بصورة عامة كانت خاضعة للتقاليد االجتماعية املستمدة من مفاهيو ح  امللوإ االهل  يف احلكو، لذلك 
 . 22)قاومت لفرتة لويلة ملثرات النهضة وخصوصان عل  الصعيد الفكري

ماماتـ ، فممـا تسـطر  مـن تة وسيلة مهمة من وسـائل الشـع  للتعبـري عـن مطاحمـ  واهكما ان الصحاف
مقــــاالت نســــتطي  تلمــــس اراء النــــا  ومشــــكالكو واجتاهــــاكو وســــلبيات واقعهــــو السياســــ  واالقتصــــادي 

اجملـــاس قـــدمت جريـــدة هـــذا واالجتمــاع  وال قـــايف، ان الصـــحافة العراقيـــة منـــذ نشـــتكا عكســـت ذلـــك ففـــ  
ـــ وراء الـــي صـــورة صـــادقة ملشـــروع مـــدحت باشـــا يف جمـــاس  2849ح يـــران  25صـــدر عـــددها األوس يف  ال

حتــدي  العــرات واشــارت يف اعــدادها األوىل إىل ان صــدورها يــتيت اســتجابة لرغبــة الــوا  يف االصــالم وان 
 . 21)هدفها تنبي  الشع  إىل حقوق 

االشــارة اىل حريــة التعبــري عــن   ــت 2912وبقــدر تعلــ  االمــر بــالعرات وقبــل تتســيس الدولــة العراقيــة 
يف  2834كانون االوس   16الرأي يف القوانن الع مانية فف  ملح  القانون االساس  الع ماين الصادر يف 

يفالــــك الدولــــة الع مانيــــة وحتــــت بنــــد يف حقــــوت تبعــــة الدولــــة الع مانيــــة العموميــــة جــــاء يف املــــادة التاســــعة 
 «ية ومكلفـون بـتن ال يتسـلطوا علـ  حقـوت حريـة االخـرينالع مانيون بتمجعهو ميلكـون حـريتهو الش صـ»
(27 . 

                                                        
 .70املصدر نفس ، ص -8

 .14، ص2946دار مكتبة احلياة، وليو أو. دوكال ، احلرية يف ظل القانون، بريوت،  9-
 .7، ص2949البصري، عبد اجلبار داود، الصحافة والرقابة، دار اجلمهورية، بغداد،  -20
 .3، ص2935احلرية، بغداد، املالم، عبد الغين، تاري  احلركة الدميقرالية يف العرات، دار  -22
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مثــة  تلصــاحبها عبــد اهلــادي االعرمــ  وجــد 2920ويف جملــة تنــوير األفكــار الــي صــدرت يف بغــداد 
ألنرــار والة »إشــارات إىل املطالبــة حبريــة النشــر والتعبــري فقــد كتبــت مقــاس يف احــد أعــدادها حتــت عنــوان 

صحافة يتمر الصحايف بتقد  كل صحيفة برات إىل عام املطبوعات بتية لغة  قانون ال»تقوس في  « االمور
كانت حلاكو سياسة ذلك احملل، ولكن هـل جلمعهـا ووضـعها يف اوايـا االتـاس ا  الن يتصـفحها صـحيفة 

 . 26)ة الي تنعكس عليها صورة مطال  األمةآصحيفة؟ متتمالن رمواها وإشاراكا معتربان أفا املر 
وسـيلة لغايــة تريـد حتقيقهـا وهـ  اصــالم « نـاظو باشـا»كانـت تت ــذ هـذ  اجمللـة املـدم للــوا    وك ـريان مـا

 : 25)من ذلك قصيدة الشاعر عبد الراات الكرخ  ليدحاس العراقين واعادة جمدهو الت
 عااااااارج لبغاااااااداد وا اااااااز   اااااااي مغا  هاااااااا
 اماااا تاااارى ال اااد  قااااد  ااا دت دعائمااااه
 ياااااااا ايهاااااااا النااااااااظم المجاااااااري عدال اااااااه

 ضاا اع ال لاام ماا  جهاال ااالكري يشااكو 
 اسااا نهل القاااوم مااا  ضااا م ولااا ي ا ى

 

  ح هااااااااااااا بلاااااااااااادا   قاااااااااااا  حوا اااااااااااا ها 
 ال ااااااوم وال هااااااا« و اااااااظم با ااااااا»  هااااااا 

 بااااااااا   اال اااااااااام و   الخلاااااااااق يرع هاااااااااا
  مااااا الرصااااا   تشااااكو الجهاااال وال هااااا
  ااااا هم خب ااااارا     طاااااي النفاااااو  با يهاااااا

 

وا القـرن، فقـد اسـتطاعت الصـحافة وبالرغو من ان عمر التعددية واحلرية الصحفية يف العـرات ال يتجـا
العراقيــة ان تتخــذ بواقعهــا املتقــد  يف احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة ويف  تلــف جوانــ  احليــاة 
األخرى، كما لعبت دوران ملثران يف الدفاع عن حقوت العراقين، ويف شـحذ اهلمـو خلـوض النضـاس للمطالبـة 

فــرتة احلريــة الــي عمــت الدولــة الع مانيــة منــذ االنقــالب الدســتوري حبقــوقهو وحتســن أوضــاع العــرات خــالس 
 . 24)2908عا  

م ـــل بغـــداد كمـــا مــر بنـــا ويف نفــس العـــا  الـــذي أعلــن فيـــ  الدســـتور ظهـــرت يف بغــداد صـــحف شـــعبية  
للمعلو دواد صليوة ألغ  الوا   للصاحبها مراد سليمان والرقي  لصاحبها عبد اللطيف ثنيان وصدى باب

القسو العري يف ال وراء حبجة وجود صحف عربية بينما كان الواق  هو من  نشر « و الدين مالجن»الرتك  
املطال  الشعبية عل  صـفحات الـ وراء اجلريـدة الر يـة واكتفـ  الـوا  املـذكور بالقسـو الرتكـ  يفـا و الرسائل 

العــري وعــادت الــ وراء ســب  احتجــا  فريــ  االهلــن مــن ذوي الن عــة القوميــة الــذين لــالبوا بعــودة القســو 
يف عهــد  2927 ــوا  21املوافــ  يــو  الســبت  1628تنشــر بــاللغتن العربيــة والرتكيــة اعتبــاران مــن عــددها 

. ومـــ  قيـــا  االنقـــالب الدســـتوري الـــذي قادتـــ  مجعيـــة االحتـــاد والرتقـــ  اســـتطاع  23)الـــوا  حممـــد اكـــ  باشـــا
ياسـية وفكريـة ودخلـت الصـحافة العراقيـة العديد من رجاس الفكر واالدب احلصوس عل  امتيـاا صـحف س

مرحلــة جديــدة مــن تطورهــا عــن لريــ  االمتيــاا الفــردي اخلــاص وتعــددت الصــحف حــع بلغــت أك ــر مــن 

                                                        
 .2920، 19تنوير االفكار، جملة، بغداد، العدد األوس، ص -26

 .2920، 34داد، العدد ال اين، صتنوير االفكار، جملة، بغ 25-
 .1003كانون ال اين   16احلرية الصحفية يف العرات جدلية التحويل، الصبام، جريدة، بغداد،  حسن، هاديعليوي،  24-
 .4، ص2949النعيم ، هاشو، كيف صدرت جريدة ال وراء، دار اجلمهورية، بغداد،  -23
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مخســــن صــــحيفة خــــالس عــــا  واحــــد يف  تلـــــف ميــــادين السياســــة والعلــــو واالدب واهلــــ س وعلــــ  عمـــــو  
 . 28)العرات

والشــا  واضــحان علــ  العــرات حيــ  كــان يصــل صــدى لقــد كــان تــتثري املراكــ  ال قافيــة العربيــة يف مصــر 
. وكانـت  29)آثارها عـرب االتصـاس املباشـر أو مـن خـالس الصـحف واجملـالت والكتـ  الـي تصـل إىل العـرات

السمة الطاغية الي مي ت الن بة املتعلمـة العراقيـة قـد ارتبطـت باجلانـ  العسـكري، وهـذا يعـود للتوجهـات 
ة او التنريو واالصالم يف ملسساكا العسـكرية باعتبـار التحـديات الـي  الي لبعت مسار الدولة الع ماني

كانت تواجهها وحالة إقباس الشباب العراق  عل  سلك اجلندية مبا مي ل  من فروسية ورجولـة، حـع شـكل 
الطلبــة العراقيـــون النســـبة األعلــ  مـــن جممـــوع الطلبــة العـــرب الدارســـن يف املعاهــد الـــي تســـتوعبها العاصـــمة 

 . 10) مانيةالع
وقـــد ســـاتت احليـــاة الدســـتورية يف ابـــراا جـــو مـــن النقاشـــات املفتوحـــة حـــوس امل يـــد مـــن القضـــايا حـــع 
ـــــديين نقاشـــــات تعرضـــــت ملواضـــــي  جديـــــدة م تكـــــن مطروقـــــة يف  شـــــهدت املســـــاجد وحلقـــــات الـــــدر  ال

 . 12)الساب 
اجلانــ  التعليمــ  مــ   لقــد بــرات امل يــد مــن الــدعوات املناديــة بتتيــة ترســي  مبــدأ االصــالم الســيما يف

.  11)الـي أتاحتهـا احليـاة الدسـتوريةاحلريـة السع  احل ي  اـو الـرب  الصـار  بـن التعلـيو واتيـة اإلفـادة مـن 
اما عل  صعيد التطورات فقد برات الن عة العنصرية الطورانية والي كان هلـا األثـر املباشـر يف تطلـ  امل قـف 

اهلوية العربية اإلسالمية حع كان توج  ابرا امل قفن للكتابة يف جريدة العراق  للتنادي بتتية التتكيد عل  
تلـك الفـرتة الـي شـهدت تعـاظو القسـوة والـبط  الـذي ميـ   2925صدى اإلسال  الي مت تتسيسها عـا  

توجهات االحتادين حـع كانـت كتابـات مجيـل صـدق  ال هـاي، حممـد مهـدي البصـري، عبـد الـرمحن البنـاء، 
. وقد ارتكـ ت هـذ  الكتابـات إىل اتيـة الوحـدة  17)خريي اهلنداوي، وابراهيو حلم  العمر عطا اخلطي ،
احلصن الذي يتو من خالل  محاية البالد اااء االلماع اخلارجية الغربية والي باتت  س  وصفهااإلسالمية ب

 ب العاملية األوىل.البالد السيما وان قوات الغ و الربيطاين راحت توس  رقعة نفوذها خالس احدال احلر 
وقد م لت املرحلة الدستورية حالة من التغري الواضع يف اسلوب ولرائ  تفكري امل قـف العراقـ ، الـذي 
نــاس فســحة واســعة للتتمــل واســتقراء األوضــاع احمليطــة وان جــو احلريــة الــذي تــوفر خــالس الســنن األوىل مــن 

مل قف اـو لـرت موضـوعات جديـدة ختتلـف يف بـروا عمر احلياة الدستورية كان هلا االثر املباشر يف توج  ا
 . 16)النقد االجتماع  والسياس  يف اعقاب غياب الرقي  الع ماين

                                                        
 هادي حسن عليوي، املصدر الساب . -28
 .2920، 92دة، بغداد، العدد الرقي ، جري -29
 .2920، 260الرقي ، جريدة، بغداد، العدد  -10
 .2920، 222الرقي ، جريدة، بغداد، العدد  -12
نرم ، وميت، شيعة العرات وقضية القومية العربية مـن كتـاب دراسـات يف القوميـة العربيـة والوحـدة، مركـ  دراسـات الوحـدة  -11

 .247، ص2986العربية، بريوت، 
 .16، ص2976د، امن، ال ورة العربية الكربى، القاهرة، سعي -17
 .73، ص2992اجلميل، سيار، انتلجنسيا العرات التكوين واالستنارة القومية، جملة آفات عربية، ايلوس،  -16
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 31 :ال دد

 

الــذي حشــد اجلهــود مــن اجــل  )* ونشــ  دور جملــة لغــة العــرب مللسســها االب انســتا  مــار الكرملــ 
قطاب  للم يــد مــن النهــوض بواقــ  اللغــة العربيــة والعمــل علــ  احيــاء روم البحــ  والتقصــ  مــن خــالس اســت

. وم يغــ  دور الرتمجــة والــذي تكشــف بشــكل  15)البــاح ن الــذين كانــت هلــو مســاتاكو يف علــو  العربيــة
الفــت حــع كانــت الرتمجـــات للقصــة واملســرم والروايـــة والعديــد مــن اجملــاالت العلميـــة ونشــطت حركــة بيـــ  

سرحيات تقو  بتدائها لبعت من الكت  ومت افتتام العديد من املكتبات فيما راحت الصحف تعلن عن م
 . 14)املدار 

كان امتحان احلرية مب ابة املواجهة الكبرية الي وجد امل قف العراق  نفس  يف جلتها حع ان البعت من 
امل قفــن رام يعتمـــد هــذ  احلريـــة كوســيلة لتصـــفية احلســابات مـــ  الــرا  نـــ اع مباشــر وش صـــ  فيمـــا رام 

والواقـــ  ان االوضـــاع العامـــة افـــرات بـــروا تيـــارين واضـــحن   13)الفـــ آخــرون يســـعون اـــو التعبـــري الصـــارخ و 
متقــابلن  ــ ال يف: تيــار الرابطــة اإلســالمية الســاع  اــو الــرب  الصــار  بتوجهــات الدولــة الع مانيــة بوصــفها 
الـــ عيو الروحـــ  للعـــام اإلســـالم  إااء التيـــار اآلخـــر الـــذي رام ينـــادي بـــالالمرك ي، حـــع كانـــت املواجهـــة 

ة بن الطرفن وتوجي  االكامات حع كانـت الصـحف وغـدت الوسـيلة الـي يـتو مـن خالهلـا جتهيـ  الصاخب
 . 18)احلمالت املتقابلة بن الطرفن

ان جهود امل قف العراق  م تتوقف عند حدود الصراع ال نائ  أو السقوط يف دوامة انقسامات مباشرة 
لسري االحدال، حع كان الكشف عن نوايا االحتادين قد بقدر ما برا االجتا  الواضع او القراءة الواعية 

فرتة مبكرة وهذا ما تناول  الكات  عبد اللطيف ثنيان الذي رف  قضـية الـولن ورام يعمـد للمجـاهرة يف مت 
بالكشــف عــن التناقضــات املريعــة الــي وقــ  هــا االحتــاديون مــذكران ايــاهو باالســتبداد احلميــدي، حــع كــان 

 . 19)توج  إىل بالد الشا  هربان من سطوة االحتادينمصري  املطاردة لي
وم تغ  جهود داود صليوة من الرتكي  عل  قضية اللغة العربية واتية جعلها اللغة الر ية يف البالد أو 
االجتـــا  القـــوم  العـــري الـــذي عـــرب عنـــ  ابـــراهيو حلمـــ  العمـــر، حيـــ  رام يعمـــل مـــ  العديـــد مـــن امل قفـــن 

حممـد رضـا الشـبيا، وحتسـن العسـكري، وهجـت اينـل يف الـدعوة الراسـ ة اـو اعـادة العراقين مـن ام ـاس 
 . 70)جمد العرب

                                                        
بــاء مــن اب لبنــاين االصــل وا  بغداديــة تعلــو دروســ  االبتدائيــة يف مدرســة اال 2844اديــ  عراقــ  معــرو  ولــد يف بغــداد عــا   -*

  ت عــن معلمــان للغــة العربيــة يف يف 2881وختــر  فيهــا عــا   - االتفــات الكــاثوليك  -الكــرملين ببغــداد وامت دراســت  ال انويــة يف مدرســة 
مدرسة االباء الكرملن وقد اح  االدب واللغة ول  مقـاالت ك ـرية يف جمـالت العـرات ولبنـان وسـوريا ومصـر وغريهـا، وقـد بقـ  د وبـان يف 

حيات  ومللفاتـ ، بغـداد،  -كوركيس عواد، االب انستا  ماري الكرمل   :. للم يد انرر2963عربية وآداها حع توفا  ا( عا  خدمة ال
 .20-3، ص2944
، 2992، جملة آفات عربية، تشرين األوس 2926النصريي، عبد الراات، موقف امل قفن العراقين من التغلغل االستعماري،  -15

 .60ص
 .25، ص2991مود، معرو  الرصايف حيات  وآثار  ومواقف ، دار الشلون ال قافية، بغداد، العطية، حم -14
 .68، ص2981امحد، ابراهيو خليل، تطور التعليو الولين يف العرات، مرك  دراسات اخللي  العري، البصرة،  -13
 .2920، 92الرقي ، جريدة، بغداد، العدد  -18
 .23املصدر الساب ، صاهلال ، عبد الراات، تاري ...،  -19
 .248نرم ، وميت، املصدر الساب ، ص -70
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وقد كافع هذا الكات  يف العهد الع ماين، وصـارم الـوالة يف كـل مـا يعملـون ويقولـون علـ  صـفحات 
ان يصــرم علــ   ا بـ جريدتـ   ــرأة ال حـدود هلــا، متغنيـان حبريــة ابنـاء قومــ  املســلوبة، وبلغـتهو املنســية يفـا حــد

ان اصـرت علـ  اسـتعماس اللغـة الرتكيـة يف الـدوائر « ان احلكومـة الرتكيـة»صفحات جريدت   البان االتـراإ 
 . 71). وقد كلفت  هذ  اجلرأة مثنان غاليان، اذ سجن عدة مرات 72)الر ية فافا تقيو قائمة أوالد العرب عليها

ادها ما بن األوس واخلامس عشر تشري إىل وصوس كما ان جريدت  نشرت أك ر من خرب حمل  يف اعد
 . 77)جلان من استنبوس تفت  يف اراض  تصلع الستيطان اليهود

ويف ذات االجتا  كانت جريدة النهضة النالقة باسو النادي العلم  الولين ببغداد الي أسسها م احو 
ابــراهيو حلمــ  العمــر، وحررهــا الصــحايف  2927الباجــ  جــ  وصــدرت يف ال الــ  مــن تشــرين األوس عــا  

الكـــا الالذعـــة والصـــرحية فتغلقتهـــا بعـــد صـــدور عـــددها احلـــادي عشـــر اتحمـــل احلكومـــة الع مانيـــة مقتفلـــو 
 . 76)ولاردت كتاها فغادر ملسسها مت فيان م  ابراهيو العمر إىل البصرة حبماية لال  النقي 

ايت واالسـتقالس وكـان لكـل مـن هـذ  لقد لعبت الصحافة العراقية دوران معينـان يف نشـر افكـار احلكـو الـذ
اجلرائد لسانان هلذ  أو تلك مـن اجملموعـات السياسـ  الـي تشـكلت يف العـرات يف ذلـك الوقـت وقـا  الك ـري 

 . 75)منها بالدعاية للجامعة االسالمية كما انعكست فيها افكار اجلامعة العربية واجلامعة الرتكية
واارة الداخليــة امــران بتعطيـــل مجيــ  الصــحف يف بغـــداد  وعنــدما اعلنــت احلــرب العامليـــة األوىل اصــدرت

والبصـرة، وم تكتــف احلكومـة بتعطيــل الصـحف، بــل شـردت اصــحاها، فنفـت عبــد احلســن االاري وداود 
إىل قيسـرى، « لغـة العـرب»واالب انسـتا  الكرملـ  صـاح  جملـة « صدى بابل»صليو  صاح  جريدة 

إىل املوصـل، وفـر سـليمان الـدخيل إىل جنـد وجلـت الكاتبـان  ونفت ابراهيو صاش شكر وعبـد اللطيـف ثنيـان
 . 74)السيد رشيد اهلامش  والشي  كاظو الدجيل  إىل البصرة

عقــ  إعـــالن احلــرب بـــن تركيـــا وبريطانيــا، عطلـــت الســلطات الع مانيـــة الصـــحف القليلــة الـــي كانـــت 
قـــد خصصـــت لنشـــر البالغـــات تصـــدر يف بغـــداد، وم يبـــ  منهـــا ســـوى الـــ وراء اجلريـــدة الر يـــة للحكومـــة و 

اجرائــ ، وم تكــن يومةــذ  -والــنرو والتعليمــات إضــافة إىل شــ ء مــن أخبــار الســلطنة، ذات لــاب  اداري 
 . 73)تصدر يومية

كـان الغـرض مـن إصـدارها الـدعوة للع مـانين   2925 وا  20يف « صدى االسال »وعندما صدرت 
ا واحللفــاء وهكــذا اصــطبغت الدعايــة الرتكيــة واحلــت علــ  تــدعيو مــواقفهو وتتييــد سياســتهو ضــد بريطانيــ

                                                        
 .2909، السنة األوىل، 23العدد بغداد،صدى بابل، جريدة،  -72
 .288، ص 2949الصحافة العراقية واجتاهاكا السياسية،بغداد،االرشاد،التكريي، منري بكر، -71
 .20املصدر الساب ، صاملالم، عبد الغين، تاري  احلركة الدميقرالية يف العرات،  -77
 عليوي، هادي حسن، املصدر الساب . -76
، 2938يل ، أ. ، العرات يف سنوات االنتداب الربيطاين، ترمجة د. هاشو صاش التكريي، مطبعـة جامعـة بغـداد، غمنتشا ش -75

 .226ص
ريوت، لبنــــان، ، حتقيــــ  وتقــــد  باســــل ســــليمان فيضــــ ، دار الســــاق ، بــــ7ســـليمان فيضــــ ، مــــذكرات ســــليمان فيضــــ ، ط -74
 .91، ص2998
 .272،ص2986لعمة، هادي، االحتالس الربيطاين والصحافة العراقية، دار احلرية للطباعة، بغداد،  -73
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دوت  »بالصبغة الدينية وكان اخلـداع واملبالغـة  ـة ملحوظـة يف جريـدة صـدى االسـال  فلقـد قالـت بـالن  
كلمـــة امـــري املـــلمنن بـــإعالن اجلهـــاد، فـــدوت هلـــا ارجـــاء الكـــون، واهتـــ ت منهـــا العـــروش والتيجـــان، لباهـــا 

ولبتهــا االلفــاس يف مهودهــا واالجنــة يف  ،وخان وشــبابان، رجــإالّ ونســاءاملســلمون يف اقطــار الكــرة االرضــية شــي
 . 78)«اصالها، كما يلبيها الرابضون يف اجداثهو
 . 79)يف املنال  احملتلة من العرات «فضائ  االنكلي  ومراملهو»ويف سبيل الت ويف عمدت إىل نشر 
تولــــت امــــر الصــــحافة اخلاصــــة و  2926كــــانون األوس عــــا    2احتلــــت القــــوات الربيطانيــــة البصــــرة يف 

والعامة، وشرعت فوران سلطات االحتالس العسكري بإصدار نشرات يومية باللغتن العربية والرتكية متضمنة 
انتقلـت  2923  اعـآذار 22أخبار احلـرب وانتصـارات احللفـاء، وعنـدما احتلـت القـوات الربيطانيـة بغـداد 

بصــفحتن ترهــر بــن يــو  وآخــر صــدر منهــا العــدد  حكومــة االحــتالس املرك يــة إىل بغــداد واسســت جريــدة
كــان اهلــد  مــن صــدورها حماولــة فــرض الــرأي السياســـ  « العــرب»باســو  2923 ــوا عــا   6األوس يف 

 . 60)لسلطات االحتالس عل  مجاهري النا 
آب  70يف « الشرت»وجريدة  2910يف بغداد يف األوس من ح يران عا  « العرات»وصدرت جريدة 

 ايلوس. 18يف « االستقالس»ذكور وجريدة من العا  امل
وقد اثبتت جريدة العـرات يف االعـداد القليلـة الـي اعقبـت صـدور وليـدها افـا اختطـت لنفسـها سياسـة 
مستقلة دونت خالس سطورها التاري  السياس  القوم  االجتماع  ولكنها يف نفـس الوقـت م تكـن   ـل 

ود بعـت الكتـاب املتحـررين مـن الشـباب القـوم  والـولين القطاع الولين التحرري الصـاعد بـالرغو مـن وجـ
لريقــان للتعبــري عــن افكــارهو رغــو ان سياســتها م تكــن معارضــة لســلطات « العــرات»الــذين م اــدوا غــري 

االحــتالس بصــورة جديــة ومــن كتاهــا االوائــل شــكري الفضــل  وحســن غصــيبة وعطــ  امــن ورفائيــل بطــ  
 . 62)«الصحف  املعرو  والكات  يف ثورة العشرين»ن وحممد عبد احلس« وهو حمررها األوس»

وإذا اردنــا الرجــوع إىل الصــحافة للتعــر  علــ  االفكــار الدســتورية يف العــرات يف أوس العهــد بعــد انتهــاء 
، ويف 2910احلرب العاملية األوىل، فال جند صحيفة غري ر ية قد صدرت يف العرات قبل أوس ح يران سنة 

ولسـان العـرب  2910ح يـران10ة العـرات ت صـدرت بعـدها جريـدة الفـالم يف هذا التاري  صدرت جريـد
واالســــتقالس يف  2910آب70وجريــــدة الشــــرت يف  2910ح يــــران15ودجلــــة يف  2910ح يـــران 17يف 
. وبـــالرجوع إىل هـــذ  الصــــحف جنـــد فيهـــا الك ـــري مــــن الكـــال  يف الـــدعوة إىل احليــــاة  61)2910ايلـــوس14

ليـة واملطالبـة حبقـوت الشـع ، واقامـة امللسسـات املنب قـة مـن ارادة األمـة ومنهــا الدسـتورية واملفـاهيو الدميقرا
لسن دستور للـبالد ت اقامـة  «اجلمعية التتسيسية»ويقصدون ب   «املل ر الولين»ماكانوا يسمون  حينذاإ 

                                                        
 .2925  وا20، 2العددصدى االسال ، جريدة، بغداد،  -78
 .2925 وا  3،24صدى االسال ، جريدة، بغداد،العدد -79
 .70ص 2948االدي ،،بغدادبط ، فائ ، صحافة العرات، -60
 .73، ص،املصدر نفس بط ، فائ  -62
  .236، ص1003، بيسان، بريوت، لبنان، 2شعبان، عبد احلسن، جذور التيار الدميقرال  يف العرات، ط -61
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يف حــع لتكــاد تكــون هــذ  املواضــي  ومســتقبل نرــا  احلكــو يف العــرات املوضــوع الرئيســ   «جملــس النــواب»
تلــك الصــحف، وبعضــها جعــل الــدعوة إىل احليــاة الدســتورية غرضــان مــن االغــراض الــي تصــدر مــن اجلهــا 
ومنها جريدة الفالم لصاحبها عبد اللطيف الفالحـ  الـي نشـرت يف عـددها األوس افـا تسـتهد  العمـل 

ة يكـون احلكـو فيهـا مـن أوالن من اجل استقالس البالد استقالالّ تامان، وثانيان تشكيل حكومة دستورية نيابيـ
الشــع  وللشــع  وبالشــع ، وجريــدة دجلــة لصــاحبها داود الســعدي الــي قالــت يف تقــدميها لنفســها إىل 
اجلمهور ان غايتها استقالس البالد وتتسيس حكومة دستورية ذات ملـك مقيـد بقـوانن وانرمـة توفـ  روم 

 . 67)البالد وتالئو مصلحة الشع  وتتليف جملس تشريع  ل  سلطة واسعة
جنــع ال ــوار يف فــرض ارادة الشــع  بــانت اع صــحافة  2910وعنــدما انــدلعت ثــورة العشــرين يف ح يــران 

رأي مــن الســلطات الربيطانيــة تعــرب عــن اهــدا  وخطــ  ال ــوار وترســو لريــ  ثــوركو وتقــود الــرأي العــا  إىل 
 . 66)الت لف واالحتاد من اجل نيل االستقالس الناج 

 . 45)صحف وجمالت عديدة واستقط  بعضها األقال  احلرة الشابة وصدرت يف اعقاب تلك الفرتة
صــدرت يف بغــداد جريــدة االســتقالس لصــاحبها عبــد الغفــور البــدري وتعرضــت  2910ايلــوس  18ويف 

ت عــاودت الصــدور وتعرضــت عــدة مــرات للتعطيــل االداري وااللغــاء وكــان  2912شــباط  9للتعطيــل يف 
دد خاص مبناسبة عودة املنفين الـولنين إىل بغـداد حيـ  كتبـت يف أوس تعطيل اداري هلا عل  اثر نشر ع

فــينء األمــة العراقيــة بقــدو  منفيينــا الكــرا ، ونطلــ  ارجــاع مجيــ  املنفيــن بــال »  64)صــدر صــفحاكا تقــوس
 است ناء، كما اننا نواصل الطل  يف تنفيذ سائر املواد السب  وه : 

 ات الع ماين إىل ان يسن غري  وفقان لنرا  االحتالس.الالت حرية الصحافة وتطبي  قانون املطبوع .2
 الالت حرية االجتماعات وتشكيل اندية سياسية ر ية. .1
 إصدار العفو العا  اخلا  من كل قيد وشرط عن مجي  اجملرمن السياسين والالت سرام املسجونن. .7
 بالرجوع إىل اولافو.للمشتتن ارجاع املبعدين واملنفين والسمام  .6
االدارة العرفية العسكرية واالحكا  الكيفية الي اتاحت عل  الشع  العراق  منذ االحتالس حع رف   .5

 االن لتتمكن األمة من التفاهو م  السلطات بكل حرية والمةنان.
رف  احملاكو العسكرية والقضاة العسكرين والقوانن الي رتبت اخريان وتطبي  القوانن اجل ائية واحلقوقية  .4

 «.مبقتض  االحتالس أيضان »السابقة 
االسراع يف االنت اب احلر وتشكيل املل ر العا  من دون مداخلة رجاس االحتالس وبدون اي تضيي   .3

 «.ت، هذا ما للب  الشع  العراق اعل  افكار االها  ةصوص االنت اب

                                                        
 .2912ح يران،  15، 2. دجلة، جريدة، بغداد، العدد2912ح يران 10، 2الفالم، جريدة، بغداد، العدد  -67
 .62املصدر الساب ، ص بط ، فائ ، صحافة العرات، -66
 .2912شباط  9، 53العدد بغداد،  االستقالس، جريدة، -65
 املصدر نفس  -64
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اســو وعلــ  اثــر تعطليهــا ملــدة ســنة حكــو علــ  صــاحبها بالســجن ســنة واحــدة، وعلــ  رئــيس حتريرهــا ق
 . 63)العلوي ستة اشهر وحمررها األوس حممد مهدي البصري تسعة أشهر

وبتتــوي  فيصــل ملكــان علــ  العــرات بــدأت صــفحة جديــدة مــن تــاري  العــرات احلــدي  وقــد بــدأ العهــد 
ون باملشـــاعر املعاديـــة لالنكليـــ  ونشـــطت املطالبـــة الولنيـــة يف بدايـــة عهـــد فيصـــل حالفيصـــل  والعـــرات مشـــ
الــذي  2911 ــوا  1إىل إصــدار قــانون اجلمعيــات يف « فيصــل»ياســية يفــا اضــطر  لتتســيس األحــ اب الس

اجي  مبوجب  ثالثةاح اب ه  احل ب الولين العراق  برئاسة حممد جعفر ابـو الـتمن وحـ ب النهضـة العراقيـة 
 . 68)  واحل ب احلر العراق  ب عامة حممود النقي فب عامة امن اجلرج

اســرع األحــ اب السياسـية انــذاإ إىل إصــدار  2911س يف ايلــوس عـا  وكـان احلــ ب احلــر العراقـ  امللســ
وكانـت مواليـة للسياسـة  2911تشـرين ال ـاين عـا   5يف « العاصـمة»جريدة نالقة بلسان  واصدر جريـدة 

 . 69)الربيطانية
شـــهدت صـــحافة بغـــداد مســـاجالت واكامـــات بـــن الصـــحف املليـــدة لربيطانيـــا واملطالبـــة باســـتقالس و 

الصـادرة يف تشـرين األوس عـا  « االمـل»د يف مقالـة الشـاعر معـرو  الرصـايف صـاح  جريـدة العرات، ونور 
م إاّل عل  مضمون املقاالت الي كانت سائدة انذاإ حي  رّد الرصايف عل  مقـاس نشـرت  جريـدة  2917

ل  يف بغداد آدم  يقاس « »صاح  جريدة العرات»مبقاس حتت عنوان « الكات  املطل »بتوقي  « العرات»
ال   -يســتح  ان يســم  بــتي العجــ ، كانــت يف بغــداد فــرتة قبــل انشــاء حكومتنــا العربيــة« راوت غنــا »

صــار فيهــا الوضــي  شــريفان واخلامــل نبيهــان واجلاهــل معلمــان واخلــاد  حاكمــان والصــعلوإ ثريــان  -كانــت مــن فــرتة
كــان مــا كــان، ان هــذا وكــان هــذا االدمــ  مــن الــذين اثــروا بفضــل تلــك الفــرتة فصــار صــاح  ثــروة بعــد ان  

لعجي  ولكن االعج  من  ان  ناس تلك ال ـروة بصـريورت  شـي ان للصـحافة العربيـة يف بغـداد واعجـ  مـن 
هذا وذاإ ان  ال يعر  ان ام  بن كلمتن من اللغة العربية فما وجود  اليو  إالّ اثر من آثار تلك الفـرتة 

ســوداء يف جبــن الصـــحافة العربيــة، ان املقــاس الـــذي يقصــد فــرتة االحـــتالس الــي ابقتــ  لط ـــة  –املشــلومة 
نشرت  صحيفت  النكراء يف عددها بتوقي  الكات  املطل  لـن يكـون منـ  وامنـا هـو مـن كاتـ  مقيـد بـاالجرة 

عل  ان يبصـ  « راوقان »فكيف يكون مطلقان وهو اخلاد  الذي ند  بطعا  بطن، ال ندري ما الذي محل 
من  ولعل  م ل ذلك لعلو ان  إذا جاء الشر  اندكت اجلسنة وتـدهورت  يف وج  الشر  من قبل ان يدنو

يف مهاوي اخلسران الفا ال تستطي  ان تنااع  البقاء عل  اننا نعلو من هو الذين اغروا صاح  العرات بنا 
كــال ور يضــرب ملــا عافــت »فســو  نوجــ  ســهامنا إىل مغريــ  ونعــرض عنــ  جريــان علــ  عــادة العــرب القدميــة 

 . 50)..«البقرة.

                                                        
 .57بط ، فائ ، املوسوعة، املصدر الساب ، ص -63
 .39، بغداد،مطبعة االرشاد،  ص2971 -2912العمر، فاروت، االح اب السياسية يف العرات  -68
 .29ص ، املصدر الساب ،صحافة العراتبط ، فائ ،  -69
  .2917تشرين االوس،  1، 1االمل، جريدة، بغداد، العدد  -50
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وقبل حلوس الذكرى األوىل للتتوي  ب الثة أيـا  اجتمعـت اللجنتـان التنفيـذيتان  2911آب10ويف يو  
يف جلسة مشرتكة تقرر فيها ان يقد  كـل مـن احلـ بن « احل ب الولين وح ب النهضة»للح بن املعارضن 

ان الشع  »سياسيان جاء في   ونشر ح ب النهضة بيانان   52)مذكرة سياسية إىل امللك يف يو  ذكرى التتوي 
م يــر خالهلــا فرقــان بــن سياســة احلكومــة احلاضــرة وبــن « علــ  التتــوي »يقــف اليــو  بعــد مــرور ســنة كاملــة 

 . 51)«سياسة احلكومة االحتاللية
نشر الدستور يف اجلريدة الر ية وبدأ نفاذ  من هـذا اليـو ، وقبـل نشـر  بـدأ  2915آذار سنة  12ويف 

 . 57)أوس انت اب ألوس جملس نياي للعرات االعداد ألجراء
 ي  نرـا  احلكـو يف العـرات خـالس احلقبـة امللكيـة بتادواجيـة احلكـو فقـد كـان هنـاإ ملـك ورئـيس واارة 
واىل جانــــ  ذلــــك كــــان منــــدوب ســــا  ومستشــــارون ير ــــون سياســــة كــــل وايــــر ويتــــدخلون يف كــــل شــــ ء 

انرـر امللحــ   . 56)خلارجيـة وتوضــ  القـوانن واالنرمــة وبـارادكو ومشــوركو تـدار سياســة الـبالد الداخليــة وا
 «.26»رقو

ابـراهيو »ة يف تاري  الصحافة العراقية ميكن االشارة إىل كتابات الصـحف  العراقـ  ةومن اجلوان  املضي
حي  تب  اسـلوبان جديـدان يف الصـحافة العراقيـة عنـدما تنـاوس « الناشةة اجلديدة»يف جريدت  « صاش شكر

  ذلك العهد يف كتابات  الصحفية م ترض السلطة ل  باالستمرار فتعرض ملضايقة والحق  عدد من سياس
 215واستمر ملدة  2917كانون ال اين   11التعطيل وكان أوس تعطيل جلريدت  بعد صدور العدد الراب  يف 

لتاسـ  يف كتـ  ابـراهيو صـاش شـكر يف افتتاحيـة العـدد ا« 2917ح يران  25»يومان وبعد التعطيل ال اين 
واقفـة باملرصـاد ألولةـك الـذين يتصـيدون « الناشـةة اجلديـدة»سو  تبق  » 2917تشرين األوس عا   14
اذ ان  «االســـتقالس»وخدمـــة  «الـــولن»باســـو االدب ونصـــرة  «الســـذ »و «الســـوقة»و «البســـطاء»علـــ  

با ها جرمية، وان السكوت عن هلالء املتطفلن عل  الولن يف خدمت  واملست مرين فضة األمة للمتاجرة 
 «.3»انرر امللح  رقو  . 55)«عد    ي  ثوب الرياء ليشف عما حتت  مشاركة هلو يف تلك اجلرمية

برات عل  مسرم السياسة العراقية  2911سيس  ومصادقت  عل  معاهدة تويف اثناء انعقاد اجمللس الت
مـــن املقـــاالت اجلريةـــة الـــي .. وشـــهدت الصـــحافة البغداديـــة سلســـلة  54)قضـــية الدســـتور ومشـــكلة املوصـــل

لالبــت باحلريــة واالســتقالس ومــن املقــاالت الــي اثــارت دار املعتمــد الســام  وهــ ت الــبالط امللكــ  املقــاس 
االسـتقالس يلخـذ وال »االفتتاح  الذي نشر  عبد الغفور البدري صـاح  جريـدة االسـتقالس حتـت عنـوان 

كل  يطال  في  باالستقالس الناج  وينادي بضـرورة وقد جاء هذا املقاس يف وقت كان الرأي العا    «يعط 

                                                        
 .2912ايلوس  27، 731العدد العرات، جريدة، بغداد،  -52
 .2912 وا  17، 2858العدد املفيد، جريدة، بغداد،  -51
 .2915ح يران  9 2858عالعرات، جريدة، بغداد، -57
 .63، ص2985بغداد،،يةصحافة االح اب العراق عبد احلسن،الياسري، قيس، -56
، 2949لــيع ابــراهيو صــاش، ابــراهيو صــاش شــكر ش صــية يف تــاري  الصــحافة العراقيــة، دار اجلمهوريــة، بغــداد، مشــكر،  -55

 .20ص
 .11املصدر الساب ، ص صحافة العرات،بط ، فائ ،  -54
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رفـ  يــد املنـدوب الســام  بريسـ  كــوكس مــن الـتحكو املفــرط يف سياسـة الدولــة الداخليـة واخلارجيــة خاصــة 
 . 53)2917مايس  7بعد عقد امللح  اجلديد للمعاهدة العراقية الربيطانية يف 

ن قبــل بعــت فةــات الشــع  العراقــ  كمــا تناولــت بعــت الصــحف البغداديــة مقالعــة االنت ابــات مــ
يف « االمل»حي  كت  معرو  الرصايف يف جريدة   58)مبقاالت عربت عن حرية النشر والتعبري عن الرأي

ان الشــيعة »جـاء فيــ  « عية يف العــراتياألك ريــة الشـ»مقـاالن بعنــوان  2917تشــرين أوس  2العـدد األوس يف 
را  ابطاهلو وكرامهو اـ  ان ينـالوا كتك ريـة نصـيبهو مـن الذين شيدوا هذا امللك الع ي  فوت مجامجهو وع

 . 59)«احلكو واالدارة
لقد تركت ثورة العشرين مشـاعر راسـ ة العـداء لربيطانيـا يف العـرات، لـذلك حرصـت األحـ اب الولنيـة 

ومـــن هـــذا   40)«الســـتقالس العـــرات التـــا »يف هــذ  الفـــرتة ان تتعهـــد يف مســـتهل براجمهـــا السياســـية بالســـع  
ل  سعت صحافة األح اب إىل حماربة الوجود الربيطاين يف العرات وسياسة املعاهدات الي دأبت عل  املنط

الــي  2914انتهاجهـا الفةــة احلاكمــة، وكـان أوس مــا واجهتــ  صـحافة األحــ اب يف هــذا اجملـاس هــو معاهــدة 
هـــدة ســـوى اســـتمرار اعرتفـــت بتبعيـــة املوصـــل للعـــرات مـــ   ديـــد اجـــل الوجـــود الربيطـــاين وم تكـــن هـــذ  املعا

ويف هذ  الفرتة م تكن هناإ صحف ح بية عدا جريـدة نـداء الشـع  لسـان حـاس حـ ب  2911ملعاهدة 
 .  42)الشع  الذي عر  مبعارضت  الشديدة للمعاهدة ولواارة ح ب التقد 

  املـدر  بتوقيعـ  مـيف تلك الفـرتة مـا كتبـ  فه جريدةومن املقاالت املهمة الي ظهرت عل  صفحات 
وأدت بعـت   41) «  وكات  عراق  معرو ، والكات  العراق  الكبـري املعـرو »واقي  مستعارة منها وبت

هذ  املقاالت إىل تعطيل الصحيفة ونف  فه  املدر  ومدير اجلريدة املسلوس خـار  بغـداد وتطبيـ  قـانون 
فة هذا احل ب ياسن ب  يف صحاتوكذلك ما كتب  باقر الشبيا يف اإلخاء الولين وما ك  47)العشائر حبقهما

                                                        
 .8، ص2949ورية، بغداد، ع م ، خال ، من تاري  الصحافة العراقية، مقاالت باراة للرعيل األوس، دار اجلمه -53
 .2917تشرين اوس،  2، 2االمل، جريدة، بغداد، العدد -58
، 2، الـــدار العامليـــة للطباعـــة والنشـــر، بـــريوت، لبنــــان، ط2الرهيمـــ ، عبـــد احللـــيو، تـــاري  احلركـــة االســـالمية يف العـــرات، ط -59
 .139، ص2985
ـــولين العراقـــ  مـــادة ) -40 ـــة مـــادة )   وحـــ ب النهضـــة7النرـــا  السياســـ  للحـــ ب ال   وحـــ ب 1  وحـــ ب االمـــة مـــادة )1العراقي

  .7  وح ب االخاء الولين مادة )7  وح ب الشع  مادة )1  وح ب التقد  مادة )22  فقرة )7االستقالس العراق  مادة )
 .2914كانون ال اين   5، 743جريدة العددنداء الشع ، -42
 22 151عواألخبـار  2978كـانون ال ـاين   14اء الشـع  ونـد 2972كـانون ال ـاين   15،6 عصدى الـولن، جريـدة، بغـداد  -41
 .2971شباط 

» نشــرت جريــدة ال مــان الــي كــان مــديرها املســلوس ورئــيس حتريرهــا رفائيــل بطــ  مقــاس بعنــوان  2970تشــرين االوس  14يف  -47
بعـدها اثـر عـد  مصـادقة  يومـان وخـر  19سي  من اجل  رفائيل بط  اىل احملاكمـة وحكـو عليـ  فقضـ  يف السـجن « االستفتاء ومصري  

يــورد الباحــ  احــدى  .حمكمــة التمييــ  علــ  القــرار بعــد ان بــن فيــ  الكاتــ  فهمــ  املــدر  ان مقالــ  لــيس فيــ  لعــن بالــذات امللكيــة
وال نــدري كيــف تصــبع املفاوضــة مــ  اعرــو دولــة يف العــام وهــ  حمتلــة هــذ  الــبالد وقابضــة عليهــا بيــد مــن فــوالذ واملفــاوض »مقالعــ : 

  ضـعيف م يسـتند اىل اك ريـة برملانيـة وم يفسـع اجملـاس للـرأي العـا  واختـري اك ـر املنت بـن ال ـانوين مـن بـن مـوظف  الدولـة ويريــد العراقـ
بعد هذا وذاإ ان يعرض معاهدة خطرية ال أمد هلا عل  مجاعة تعاهد معهـو علـ  االبـرا  كمـا شـاع واذا مـا شـك يف واحـد، غـري وبـدس 

 2970تشــرين االوس  14انرــر نــ  املقــاس: جريــدة ال مــان، «. النــواب مســتمر علــ  عــدد الــدقائ  والســاعات وان التصــر  يف قــوائو
 موضوعان عن هذ  احملاكمة. 2971آذار  27ونشرت جريدة االخبار يف عددها الصادر يف 
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اهلـــامش  وكامـــل اجلـــادرج  وابـــراهيو صـــاش شـــكر وادى إىل تعطيـــل أو انـــذار صـــحافة هـــذا احلـــ ب مـــرات 
 . 46)عديدة

التعبري عن الرأي العا  ما كتب  ابراهيو صاش شكر يف جريدة ال مان و  نشرومن املراهر االخرى حلرية ال
لنهضة الذي يعارض هذ  الفكرة كما كت  مليدان حي  داف  عن فكرة التجنيد االجباري وهاجو ح ب ا

الصــهيوين وهــاجو واارة عبــد احملســن الســعدون  )*  «الفريــد مونــد»ملرــاهرات الطلبــة احتجاجــان علــ  ايــارة 
الختاذهـــا قـــرارات بفصـــل وابعـــاد الطلبـــة املترـــاهرين، كمـــا نـــادى بشـــدة بضـــرورة ابعـــاد غـــري العـــراقين مـــن 

 . 45)ومناصبهو واحالس العراقين حمله
وال ميكـــن اغفـــاس الـــدور الـــذي اضـــطلعت فيـــ  صـــحيفة األهـــا  يف الـــدعوة إىل حمـــو األميـــة يف العـــرات 

مشــروعان  ملكافحــة األميــة القــ  اســتجابة « األهــا »واصــالم االوضــاع االجتماعيــة والسياســية واللقــت 
نمـا اجلماعـة يطالبوفـا واسعة يف املدن العراقية ووقفت احلكومـة إااء  صـامت  ال تسـتجي  وال بتجـاوب، بي

ان العــــرات م يتغــــري منــــذ مةــــات الســــنن اجلامــــد «: »االهــــا »وهــــذا الصــــدد قالــــت  . 44)مبوقــــف صــــريع
احملــافظ.. الــذي م يــ س كمــا كــان يف أعرــو شــلون احليــاة خطــران وأتيــة م يصــر اىل مصــري  هــذا عب ــان، بــل 

 . 43) «من مقدمتها« االمية»ألسباب عميقة تعترب 
وذلــك عنــدما نشــرت  «االهــا »وجهــت احلكومــة أوس انــذار لصــحيفة  2971ح يــران  18وبتــاري  

الـذي سـ رت فيـ  « انعقاد مه لة الفاشستية مـرة أخـرى، مـاذا يبتغـ  الـدعاة مـن ورائهـا»مقاهلا االفتتاح  
ــــات ذوي القمصــــان الســــود يف  ــــداعن إىل تــــتليف مجاعــــة فاشســــتية هلــــا نرــــو وقــــوانن مجعي مــــن بعــــت ال

 . 48)ايطاليا
اجلريدة اليهودية العلنية الوحيدة يف العرات الي استمرت عـدة سـنوات و  ـل الفكـر « املصبام»وكانت 

ظهـــرت عـــدة  2912بعـــد تتســـيس احلكـــو امللكـــ  يف العـــرات عـــا  و والوجـــود اليهـــودي وتـــدعو للصـــهيونية 
 . 49)عصبةصحف وجمالت اصدرها اليهود منها الدليل والربهان والنشرة االقتصادية واحلاصد وال

احتجاجـان علـ  ايـارة الفريـد  2918وتابعت الصحف البغدادية الترـاهرات الـي جـرت يف بغـداد عـا  
كـان »صـمود املترـاهرين فقالـت « 2918شـباط 20عـدد « »العـام العـري»موند حي  وصفت جريدة 

 . 30)«املتراهرون واتباعهو كالبناء املرصوص بل كتلة واحدة متينة رصينة

                                                        
 .2970تشرين ال اين  22نداء الشع ، جريدة، بغداد،  -46
طــاين واعــيو صــهيوين يف بريطانيــا ينتمــ  إىل اســرة صــناعية معروفــة وبــدأ اهتمامــ    سياســ  بري2970 -2898الفريــد مونــد ) -*

ت الصــهيونية يف بريطانيــا ت عــن رئيســان ســاختــري رئيســيان للهدرو  2918ليصــبع مــن املقــربن حلــاييو وايــ من يف عــا   2923بالصــهيونية 
رـر. املعاضـيدي، عصـا  مجعـة امحـد، الصـحافة اليهوديـة عل  لق  لورد. ين 2918لالدارة الصهيونية يف فلسطن وكان قد حصل عا  

 .2995يف العرات، رسالة ماجستري، بغداد، 
 .21مليع، صاش شكر، ابراهيو صاش شكر، املصدر الساب ، ص -45
 .216، ص2939الوكيل، فلاد حسن، مجاعة االها  يف العرات، دار احلرية للطباعة، بغداد،  -44
 .2971آيار،  5، 96لعدد االها ، جريدة، بغداد، ا-43
 .182املصدر نفس ، ص -48
 .32-56، ص2995املعاضيدي، عصا  مجعة امحد، الصحافة اليهودية يف العرات، رسالة ماجستري غري منشورة، بغداد،  -49
 .109، ص2983، دار السال ، لندن، 2970 -2908مجيل، حسن، العرات شهادة سياسية  -30
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ايـــارة لــــ  اهلـــامش  مــــدير املعـــار  العــــا   2918شــــباط  20دة العــــرات يف عـــددها كمـــا تابعــــت جريـــ
« االوقات العراقيـة»للمدرسة ال انوية الي تراهر منها الطلبة وكانت الصحف احمللية كلها باست ناء جريدة 

 . 32)موالية حلركة احتجا  الطلبة املتراهرين ومليد هلا ومتعالفة م  القائمن ها
ب  اليهود العراقيون الصحف السرية قبل العقد ال ال  مـن القـرن العشـرين ويعـود السـب  وم ينشر ويط

 للصحف سواء يف العهد الع مـاين أو الربيطـاين أو ينيف ذلك إىل ان اليهود كانوا يتمتعون حبرية النشر العل
فة إىل ان جو التسامع امللك  يف فرتت  األوىل، كما ان اليهود أصدروا صحف باللغتن العربية والعربية إضا

 . 31)الديين وعد  التميي  بن الطوائف كان هو السائد يف تلك احلقبة ال منية
تشـرين  29ويعود ظهور أوس جملة عربية يف بغداد إىل فاية عهد االحتالس الربيطاين املباشر وذلـك يف 

وهـ  جملـة أدبيـة أسـبوعية  وقد اصدركا اجلمعيـة االدبيـة االسـرائيلية« يشرون»وكانت تدع   2910ال اين 
« اليــاهو نــاحو »نصــفها بالعربيــة والنصــف اآلخــر باللغــة العربيــة ولكــن بــاحر  عربيــة وكــان مــدير اداركــا 

 . 37)«يعقوب صهيون»و« صهيون اذريع »وعهد بتحريرها إىل 
مساجالت عنيفة  2913من عا  « تشرين األوس –ايلوس  –آب »لقد جرت خالس االشهر ال الثة 

تناولـــت لبيعـــة الوضـــ  « االســـتقالس»و« ال مـــان»و« النهضـــة»مناقشـــات حاميـــة علـــ  صـــفحات ودارت 
وقضـــية « 2913»القـــائو يف الـــبالد ودخـــوس الـــواارة بـــاب املفاوضـــات مـــ  حكومـــة لنـــدن حـــوس معاهـــدة 

 . 36)التجنيد االجباري، والتعرض لبعت الش صيات احلكومة واراء عامة أخرى ك رية
تعـرب عـن اراء دار االعتمـاد الربيطـاين، وتـداف  عـن فكـرة االنتـداب  «Baghdad Times»وقـد كانـت 

املنــاهت خلطــة عمــل الــواارة العســكرية القائمــة بينمــا كانــت  «النهضــة»تعــرب عــن اراء حــ ب  «النهضــة»و
ان هلما، وقد اضطرت احلكومة اااء هـذا الوضـ  إلصـدار بيـان دتقفان موقفان مضا «االستقالس»و «ال مان»
للبــت فيــ  مــن الصــحف عامــة الكــف عــن املكاتبــات الــي قــد تقضــ  إىل نتــائ  غــري  2913ايلــوس  1يف 

. وعل  الرغو مـن هـذا  35)حممودة وان تبتعد عن كل ما يشتو من  رائحة التفرقة أو ميس كرامة االش اص
اثـر اعـادة  2913وليسـها يف اوائـل تشـرين األوس   البيان فقد استمرت الصحف يف مساجالكا بـل ومحـ

ة مــن املدرســن الســورين الــذي كــانوا قــد اســتغين عــن خــدماكو يف ترــاهرات الطلبــة يف كــانون ال ــاين ثالثــ
 «.8»انرر امللح  رقو  . 34)2913

ــــك اختــــذ قــــراران يف  ــــواراء ذل ــــل صــــحيفة  2913تشــــرين األوس  12وحــــن رأى جملــــس ال يقضــــ  بتعطي
اال ال أســا  هلــا مــن الصــحة وقامــت ملقتــان الن األوىل اســندت إىل احلكومــة اعمــ «ال مــان»و «النهضــة»

                                                        
 .120املصدر نفس ، ص -32
 .39اضيدي، املصدر الساب ، صاملع -31
 .78، ص2932، العرفان، صيدا، 7احلسين، عبد الراات، تاري  الصحافة العراقية، ط -37
مقدمـة اىل معهـد  رسـالة ماجسـتري ،2971-2910حامت، صاش حممد، صحيفة االستقالس يف سنوات االنتداب الربيطاين  -36

 .122، ص2985، القاهرة، البحول والدراسات العربية
 .2913ايلوس  21، 26ال مان، جريدة، بغداد، العدد  -35
 .122حامت، صاش حممد، املصدر الساب ، ص -34
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بدعايات مضرة تدعو إىل التفرقة، األمر الذي  حدل من جرائ  بعت األحواس امل لة باألمن العا ، والن 
 . 33)ال انية نشرت مقاالت من شتفا ان ختل باألمن العا 

رين األوس تشـ 70افـ  الذي صدر صبام اجلمعـة املو « االماين القومية»وحفل العدد األوس من جريدة 
تــواع علــ  مســاحة  «حفنــة تــراب علــ  مرقــد الباجــ  جــ  مــ احو االمــن»بافتتاحيــة حتــت عنــوان  2972

الصفحة األوىل وج ء من الصفحة ال اين م  ملئ اعمدة الصفحات االخرى هجو  عنيف عل  تصرفات 
ليس ل  م يل ساب   عندما كان وايران للداخلية ضمن هذ  الفرتة، وقد راجت اجلريدة رواجان « الباج  ج »

األمر الـذي حـدا باحلكومـة إىل تعطيـل اجلريـدة ملـدة اربعـة اشـهر بسـب  دور الباجـ  جـ  يف صـدور قـانون 
 2972لســنة « 84»وحتــت رقــو  2972ح يــران26يف « الوقــائ  العراقيــة»مرســو  البلــديات الــذي نشــرت  

 .  38)ومن ت تضرر اصحاب املصان  من هذا القانون واضراهو عن العمل
وكــان للصــحافة الســاخرة يف العــرات اهتمــا  باالجتاهــات السياســية وتــتثرت مواقــف الصــحف ولرحهــا 
بعاملن أوهلمـا الرـرو  السياسـية ولبيعـة التيـارات الفكريـة الـي سـادت احليـاة السياسـية يف العـرات خـالس 

  الصـحف اىل وتعرضـت هـذ تلك الفرتة، وثانيهما االنتماء والتعالف الفكري الصحاب تلك الصحف.
« 9»االنـــذار أك ـــر مـــن مـــرة بســـب  جرأكـــا يف نقـــد االوضـــاع السياســـية واالجتماعيـــة. انرـــر امللحـــ  رقـــو 

 . 39) «7»وملح  رقو 
احيــــل صــــحفيون عديــــدون إىل القضــــاء لتعرضــــهو لــــبعت الش صــــيات السياســـــية  2970عــــا  ويف 

لصـاحبها املـال عبـود  «لكـرخا»بالقذ  حيـ  حكـو علـ  السـيد راجـ  العسـكري املـدير املسـلوس جلريـدة 
مـدير كمـارإ البصـرة « كوبر»روبية للمسرت « 250»ودف  تعويت « روبية 200»الكرخ  بغرامة قدرها 

عن الذهاب واالياب بن البصرة وبغداد حي  هجا  املال عبود الكرخ  بقصيدة شعبية وحكو عل  املال 
للشــاعر حممــد مهــدي اجلــواهري وتعــويت روبيــة بســب  هجائــ  املقــذع « 70»عبــود الكرخــ  بغرامــة قــدرا 

 . 80)املشتك  اجلواهري ب الثن روبية أخرى
نشـــر احملـــام  علـــ  حممـــود الشـــي  علـــ  املـــدير املســـلوس جلريـــدة  2970 ـــوا12يف  2512ويف العـــدد 

وجـرت حماكمتـ  حـوس املصـطلحات  « املعاهـدة اجلديـدة وثيقـة اسـتعبادية»مقـاالن بعنـوان  «صوت العرات»
ا يف املقــاس واكامــ  رئــيس الــواراء انــذاإ بالضــعف وظلــت املســتلة عائمــة حيــ  م يصــدر حكــو الــي اوردهــ

قضــائ  جتــا  احملــام  علــ  حممــود الشــي  وكــان اهلــد  مــن حتريــك هــذ  الــدعوى هــو الضــغ  علــ  حريــة 
 . 82)الصحافة والتنكيل ةرية الصحفين
ن كـــان لـــ  وقـــ  كبـــري يف االوســـاط مقـــاالن آخـــر يف جريـــدة ال مـــا« احملـــام »كمـــا نشـــر الكاتـــ  نفســـ  

 الصحفية.
                                                        

 .2913تشرين األوس  17، 2283االستقالس، جريدة، بغداد، العدد  -33
 .http://almadapaper.netالداغري، فاخر، من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات،  -38
 .222، ص2990، رسالة ماجستري، بغداد، 2979 -2909خضري سام، الصحافة الساخرة يف العرات سعد، محدان  -39
  http://almadapaper.netالداغري، فاخر، من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات.  -80
 .http://almadapaper.net، من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات. الداغري، فاخر -82
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 «: تشتبهون»ويورد الباح  مقطعان من هذا املقاس الذي جاء حتت عنوان 
لةن بكيت فتمنا بكيت ولنان أضاع قبضت  احلقة رجاس أنغمست يف محـتة التفريـ ، وشـعبان ج ءتـ  يـد »

بت فتمنـا نـدبت شـهداء صـرعتهو أجنبية وفرقتـ  لوائـف وأح ابـَانن ن عـات أجنبيـة وعقـوس أجنبيـة، ولـةن نـد
احلراب االستعمارية وهـو يـذودون عـن الكرامـات، ودمـاء اكيـة لـاهرة سـالت يف سـهوس العـرات وح ونـ  يف 
سبيل الوحدة والجل احلرية واالستقالس، ولةن نعيت فتمنا نعيت اشـبا  رجـاس يعملـون لألجنـا مـن حيـ  

 . 81) «وهو ال يفقهون ال يشعرون ويسددون سها  الذس واالستعباد اىل ولنهو
اعتــربت حادثــة الــالت الرصــاص علــ  الصــحف  العراقــ  والكاتــ  اهلــ   املرحــو   2975وخــالس عــا  

أوس حماولة الغتياس صـحف  يف العـرات، فبينمـا كـان « كنا  الشوارع»صاح  جريدة « مي ائيل تيس »
لي  عدة عيارات نارية لالجهاا برا  القرية إذا مبجهوس يتقد  او  ويطل  ع« كرج »جالسان يف صيدلية 

عليــ ، لكــن م يصــ  إالّ  ــروم وقــد منعــ  اهلــ  ومعارفــ  مــن م أولــة الصــحافة بــد ان فســروا حماولــة اغتيالــ  
 . 87)بتحريت من بعت الذين اصاهو رشاش قلم 

الساخرة.. محالت منرمة  ي ت بنقدها الالذع للسلطات احلكومية يف قضية « حب بوا»وكان جلريدة 
قابـــة علـــ  املطبوعـــات واملطالبـــة حبريـــة النشـــر والتعبـــري واختـــذت اجلريـــدة، لنفســـها لونـــان مـــن ألـــوان الفنـــون الر 

 «.حب بوا»و« الكرخ »الصحفية يعتمد عل  احلوار الساخر بن من ا ت  اجلريدة 
 هل اليو  وانة الشعري شتسو ؟ –الكرخ  »

   اجلريدة؟أغايت لي  ما نسرتخ !.. يعين قابل ناوي تسد –حب بوا 
 هس  دخيلك حب بوا ! شنو مناسبة الشعري والسياسة؟ –الكرخ  
هــــذا شــــ  واضــــع كالشــــمس يف وقــــت الرهــــر! الن الشــــعري علــــف اخليــــل واخليــــل يريــــد هلــــا  -حب بــــوا

 متخوذة من السياسة!« سايس»وكلمة « سايس»
  86)«هس  حرنا وياإ! بس شنسوي؟ -الكرخ 

 رقابة الشديدة املفروضة عل  النا  والصحف واىل تكميو االفوا .ويف هذا احلوار تشري اجلريدة اىل ال
االثـر الكبــري يف حتفيـ  الــرأي العـا  اــو « اجلريــدة»كمـا كــان للرسـو  الكاريكاتوريــة الـي كانــت تنشـرها 

 الك ري من القضايا الولنية يفا دع  احلكومة اىل توجي  االنذارات املتتالية هلا.
بعــت الوثــائ  احلكوميــة الصــادرة يف ذلــك الوقــت تبــن ان قــرارات  ومــن خــالس الــالع الباحــ  علــ 

التعطيل واالنـذار الصـادرة حبـ  الصـحف خـالس العهـد امللكـ  اسـتندت علـ  اكامـات موحـدة حتـت بـاب 
كيي  »بسياسة البالد اخلارجية او « االضرار»مبوظف  احلكومة او « الطعن»بالذات امللكية او « الطعن»

                                                        
 .2913آب 17، بتاري  66انرر ن  املقاس يف جريدة ال مان )يشتبهون  لعل  حممود احملام ، العدد  -81
 ، بال تاري .وب يوسف، حكايات عن الصحافة يف العرات، بغدادقكوريا، يع  -87
 .2972أيلوس  27، 7حب بوا، جريدة، بغداد، العدد  -86

http://abu.edu.iq



 

 3111- 3104غداد صحا   بالنشر وال  ب ر ع  الرأي  ي حري  ج و   

117 

« مــا نــالف احلقيقــة ويضــر باملصــلحة العامــة»و « االخــالس بــاالمن الــداخل  واخلــارج »او « الــرأي العــا 
 «.27»ورقو « 21»ورقو « 22»ورقو « 20»انرر املالح  رقو 
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