
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م1101-1111 املختار عمر ثورة العراقيةمن الصحافة موقف

  البيت أهل جامعة ،اآلداب كلية ؛الطائي ناصر عباس صالح. د

 املقدمة
 ومدا  ال شدر دات  لصحف باألي  و ال راقبة للصحف للباح  امل   د  القراءات و املالحظة يالا مر
 و ال ربدي  بال دام  عصد ع  الدي  الظدواهر  و ابالقضدا   مسدبوذ  غدري  حلراكدا   و اح ضانا  هداك أن ج  و. ب  ها

 و القدوى  مدر  االجتاهدات  و املواقدف  ل سدجب   مبد ان  و مسد ودع  يدري  ال راقبدة  الصحافة فكانع اإلسالمي،
 مد   انسدجاما   اجتاهاتده  مبت لدف  الدرأي  نشر و لب  ال كري الوعاء ذاتها الصحف ومت   السباسبة، األحزاب

 و ال دو ات  و القداد   مدر  املواقدف  مدهدا  خم ل دة  و مهمدة  قضا ا ت داوا ةال راقب الصحف فكانع ال  بري، حر ة
 .ال ربي الوطر طالع الي الدكبات

 ثدّره  و و ائد    مهمدة  حاضددة  اجلزائر ثو   و املت ا  عمر ثو   مدها و القومبة و الوطدبة ثو ات  كلع و
 لب دو ات  هد ه  باع بدا   ملشدا ب ا و ال بدا ات  م  د د   عراقبدة  صدحف  تداول ها ال راذ يف الصح ي لالح ضان

 ال  دبدة  املرج بدة  ح   ب  القومبة ال و ات سان ت ح ها و ال راقبة الصحف لبسع و. بيولبة قومبة ثو ات
 أدا  املرج بة إىل باإلضافة ال راقبة الصحافة كانع ب لك و. اجلزائر ثو   ياصة و ال و ات ه ه م   سان ت
 .هلا الش يب ال أ ب  كس  و اإلسالمبة و القومبة ال و ات ه ه وحن ال راقي ال ام الرأي ل أجبج أساسبة

 القضددا ا إن إال اإل  دداد و الددوعظ باجتدداه ال ددرت  تلددك يف ال راقبددة الصددحف اجتاهددات مددر الددرغم وعلدد 
 الصدح بة  األيبدا   و األبدواب  مدر  سدائرا   كدان  قد   ال ربدي  املغدرب  علد   االس  ما  ة اهلبمدة ومدها السباسبة
 الباحد   مدر  تقصدي  و  غبدة  هدداك  كدان .. املديلد   هد ا  ومر أدببة مقاالت و تقا  ر و أيبا  مر ابه امل موا
 لل درب  أعيد   عربدي  و قومي   و  مر إلبه  لع ما و ال رت  تلك يف ال راقبة الصحف موقف عل  لل  رف

 .ال أ ب  و ال ر   مر ج    دفقا 
 .يامتة و فصوا ثالثة إىل موضوعه الباح  قسم فق 
 .تأ ابة د اسة. دواف ه و م0100 للبببا اإل يالي الغزو األوا ال ص  اتداو

 .ال راقبة الصحف يف املت ا  عمر ثو   جمر ات ال اني ال ص  تداوا و
 الصددحافة يف بال ددالي و ال راقددي الشددا ع يف ذلددك أثددر و املت ددا  عمددر اس شددهاد ال الدد  ال صدد  تددداوا و

 .ال راقبة
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  :البحث أهمية
 بد ا ات  ومد  واإلسالمبة، القومبة القضا ا مر ال راقبة الصحافة دو  م رفة يف ه ا البح  أهمبة تكمر

 الصحف يف الرائ   كانع فإنها الصحف ه ه بها متر كانع الي الص بة الظروف وبرغم اآلن، وحل  نشأتها
 دو  عددر ت درف  ال والددي الشدباب  مدر  األجبدداا هد ه  تيلد   ولكددي. ال رببدة  األمدة  أحددواا م اب دة  يف ال رببدة 

 .ال شر ر القرن ب ا ات يف ال راقبة الصحافة

 :البحث أهداف
 وقاا بالصحافة عم  ممر واألج اد اآلباء بأيبا  الشباب جب  مر ال راقي الصح ي تزو   أج  مر هو

 احلد   كلمدة  وج د   بهدم،  حتبط كانع الي املتاطر ك   غم اإلسالمي ود ده عروب ه عر وداف  احل  كلمة
 .الس ل  هي األع اء وكلمة باال ل هي

 :البحث مشكلة
 م1117 عدام  أحد اث  ب   وياصة املصاد  ن    ب  قلة هو البح  ه ا يف الباح  واجهع مشكلة أهم

 الد ي  ولكدر  بغد اد،  يف الرمسبدة  والك د   الوثدائ   دا  يف املوجدود   والصدحف  الوثدائ   كافدة  حرذ ال حب 
 .اجلزاء يري اهلل همجزا األ رف، الدجف مكات  ب ض مر علبه حصلع

 تأرخيية دراسة - دوافعه و م1111 لليبيا اإليطالي الغزو :األول الفصل
 واطخمس، طرابلس،: هي مقاط ات مخس مر ومؤل ة ال  مانبة، لالمرباطو  ة تاب ة وال ة لبببا كانع

 .وفزان واجلب ، وبدغا ي،
 القدو   مقاومدة  خمرتقدة  م0100 عدام  ااألو تشدر ر   هر يف الغرب طرابلس م  دة اإل يالبة القوات غزت
 علد   اهلجدوم  صد   يف وعجزهدا  اسد   ادها  عد م  عدر  م درب   الد اي   إىل انسحبع ما سرعان الي ال  مانبة

 ال راقبة الصحافة ن دت وق . (0)لبببا الح الا اطخ بة إ يالبا بدوا ا مسبقا  ال  مانبة احلكومة م رفة مر الرغم
 ذلدك  واع دربت  وبدغدا ي،  د نده  الح الهلدا  املسدبقة  إ يالبا ته   ات عر فلهاوتغا ال  مانبة احلكومة ب هاون
 . (1)سباس ها وسقم إدا تها لسوء ن بجة

 الربقداوي  اليرابلسدي  ال فاع مج بة  ئبس الس  اوي بشري بزعامة الوطدبة املقاومة املوقف ه ا دف  وق 
 اإل يالبدة  القدوات  علد   ال درب  واجملاهد  ر  ال  مدانبني  الضباط ب ض م  بال  اون الق البة اهلجمات  ر إىل

 .(7)م0100 األوا تشر ر 01 االثدني لبلة مر اب  اء الساح  عل  امل سكر 
 هلدا  وت تد   طدرابلس  غدرب  حتدر   أن االن ظام مر غا ة عل  كانع الي اجملاه  ر تشكبالت واس ياعع

 .(3)طرابلس م  دة مر ونصف ساعة ب   عل  اجلم ة سوذ يف مقرا 
 املدواطر   غبدة  تشدب   كدي  وهدداك  هددا  مدر  األيبا  ت لقف الظروف ه ه م   يف ال راقبة الصحافة عوكان
 املهدم  املصد    مت د   كانع املصر ة الصحف وإن السبما واألح اث امل ا ك سري عر الك ري م رفة يف ال راقي

 .(5)طرابلس يف احلرب أنباء لدق 

                                                
 .05ص ،م0131 ،واس قالهلا وحتر رها وثائقها ،احل   ة لبببا ، كري فؤاد حمم . د -0
 .7ص ،0100 األوا تشر ر 11 يف 016 ال  د ،بغ اد ،صلبوا إبراهبم لصاحبها ،باب  ص ى جر    -1
 .01ص ،م0171 اإلسكد   ة ،املت ا  عمر ،حممود أمح  -7
 بداللغ ني  ناطقدة  وكانع ،1ص ،م0100 ال اني تشر ر 11 يف 001 ال  د ،بغ اد ،اهلل عيا لصاحبها ،اإلسالم ص ى جر    -3
 .والرتكبة ال رببة
 .7ص ،0113 متو  17 األ ب اء ،050 ال  د ،بغ اد ،ال مر حلمي إبراهبم لصاحبها ،امل ب  جر    -5
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 ج   أج  مر ع     وملرات عراقبة صحف ع   يف دشر  الواح  اطخرب كان األيبا ، تلك لد    ون بجة
 .(6)عدها  ص  ما قلة  غم احلرب أح اث   ا ش ال ام الرأي

 الدي  الوثدائ   طر د   عدر  إلبهدا   دقد   كان مبا طرابلس حرب بأنباء ص حاتها ال راقبة الصحف غزت كما
 مقاال  البغ اد ة احلقوذ جر    ك بع فق  ال بان،  هود طر   عر أو بغ اد، يف االس تبا ات   بة إىل ترد

 اإل يالي اهلجوم ص  يف ال ربي املقات  ل ى ال البة ال قة عل  فبه أك ت” عبان لشاه  احلرب أنباء” ب دوان
 الدروح  مبتاطبدة  كالمده  ويد م  وطدائرات  دبابدات  مدر  احلرببدة   ل ده  وتيدو   لل  و ال  دي ال  وذ مر بالرغم

 إن أو بدا  فدالد لم  أال” قداا  حبد   اللدبيب  الشد    نضداا  مسداع    بوجدوب  إ اها وميالب ه أو با يف اإلنسانبة
 .(3)”اليلبان بدريان األسود هؤالء  ق   أن فحرام تس جريها اإلنسانبة

 ألغلد   محاسدبة  قصدائ   تدشدر  احلماسبة واملقاالت األيبا  نشرها إىل باإلضافة ال راقبة الصحف كانع
 ومددهم  وبدغا ي ليرابلس اإل يالي الغزو ض  ال ربي املقات  ل شجب  األوا ص حاتها وعل  ال راذ   راء

 .(6)وغريهم ال بب ي حبب  وحمم  الكاظمي احملسر وعب  الرصايف م روف
 ل قاف ده  ال دام  الدرأي  أوسداط  يف واملدؤثر ر  احلدرب  ب لدك  املدد د ر  أبدر   مدر  األعظمدي  عزت أمح  وكان
 ال رببدة  القضدا ا  طخ مدة  فبهمدا  جهد ه  كدرس ( ال رب لسان) و( املد  ى) هما صحب  ني أص   حب  ال البة،

 .(1)طرابلس يف اإل يالي االس  ما  ومهامجة
 اجلمداهري  أنظدا   توجبده  يف أسدهموا  الد  ر  الشد راء  بأمسداء  واألدب الشد ر  وك د   الصحف اه مع وق 
 ال ربدي  ااالدضد  حلقدات  إحد ى  مي د   هداك و ث ما م  رب ر الغرب طرابلس يف املس  ر  احلرب إىل ال رببة

 .الكبري ال ربي الوطر عريات اليام  االس  ما  ض 
  ضدا  حممد   الشاعر وك لك ، (01)”األ واح  فبف” قصب ته الشرقي علي الشاعر نشر م0100 سدة ويف
 .(00)”احلرب إىل احلرب مر” وقصب ته الشببيب

  العراقية الصحافة يف املختار عمر ثورة جمريات :الثاني الفصل
 

 ال شر دات ب ا ة يف وايرى فرت  بني واجملالت الصحف تدشرها كانع الي والداد   القلبلة امل لومات إن
 لدا ت كس ال ق  االو بي، االس  ما  ظ  يف السكان   انبه وما ال ربي املغرب اوضاع عر املاضي القرن مر

 ت داب   كاندع  قل هدا   غدم  انهدا  بد   املصدري ة،  وقضدا اه  ال ربي الوطر الح اث ب غيب ها الصحف تلك تهاون
 اج  داث  علد   وال مد   ا دكاله  جبمبد   االسد  ما   ضد   ال رببدة  الشد وب  نضداا  وياصدة  االحد اث  جمر ات
 الغزا  لصاحل تص   كانع والي امل ا ك سري عر الكاذبة االيبا  ت د  الصحافة كانع كما. و كائزه اصوله

 .اإل يالبني
 الغرب طرابلس ثو   عر ال راقبة لصحافةل املغ  ة امل لومات  حة هو هدا  الحظ ال ي لكر

 :مدها امو  مجلة إىل ذلك   ود  مبا البومبة وجمر اتها

                                                
 .1ص ،بغ اد ،م0100 ال اني كانون 71 يف 031 ال  د ،اإلسالم ص ى -6
 .والرتكبة ال رببة باللغ ني تص   وكانع ،3ص ،م0100/  هد0771 ص ر 01 يف( 7) ال  د ،احلقوذ جر    -3
 ،البدوم  ح د   تأسبسدها  مدر  بغد اد    راء ،اطخاقاني علي ، دظر إ يالبا ض  و  رهم الش راء حبا  حوا امل لومات مر للمز   -6
-161ص ،7ج ،0136 ،لليباعة احلر ة دا  ،بغ اد ،الرصايف د وان ؛ 771-771 ص ص ،0ج ،0161 ،بغ اد ،أس   ميب ة
135. 

 .771ص ،0ج ،الساب  املص   ،بغ اد   راء ،اطخاقاني علي -1
 .067ص ،0157 ،بغ اد ،امل ا ف ميب ة ،وعواصف عواطف ،الشرقي علي د وان -01
 .م0101 ،األوىل السدة ،13 ال  د ،عام  جب  جر    -00
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 عر ت سرب كانع الي االيبا  ت  بم بقص  طرابلس يف ال و   عل  إعالمبا  سباجا  ضربع إ يالبا إن( 0
 هداك، املشروع ريغ لوجودها املداهضة ال رببة املقاومة ق    تشو ه عل  عاملة احلرببة، اعماهلا
 أو مبا ر  اعالمها وسائ  عر  ص   مبا االيبا  تلك حصر حاولع حبب  احلرببة ان صا تها يف ومبالغة

 ال  لي”و” ال اميز”و” إ يالبا الفو ” م   او با يف الدشر ووسائ  الغرببة االنباء وكاالت عل  تو عه ما
 .(01)وغريها” تلغراف

 اطخسائر وجتسبم لبببا، يف ال رببة املقاومة ض  جلبو ها ا اتاالن ص تسيري عل   وما عك ع وق 
 عل  اطلقع كما. اال قباء أو القبائ   جاا اسم علبهم اطلقع ال  ر باملقاتلني تلحقه الي والبشر ة املاد ة
 .(07) (أ قباء عصابة  ئبس) املت ا  عمر

 11 يف الصاد   احلرببة غاتهابال يف كما ط ب ة بأنها وص  ها والي يسائرها  أن مر ال قلب  م 
 .(03) م0113 حز ران

 برقبة يف أعلدع م0111 حز ران 06 ويف ،(06)م0116 حز ران 71 ويف(05)م0115  باط 07 ويف
 .(03)هلا طرابلس يف ال و    عبم املت ا  عمر يضوع عر هلا

 ك بع حب  بةال ايل ا يالبا واوضاع االعالمبة السباسة ه ه بني ال ربي ال ام جر     بيع وق 
 الستط و زداد ال ا سي و ا   عل  اال يالي الش     و  ال ح   وتضلبال متو ها ذلك وك ” تقوا

 .(06)”ال رب هؤالء عر عجزت ا يالبا ان او با ت  ق  ال وح   علبها،
 طرابلس يف ال و   ايبا  مر  صلها مبا ال ربي الشرذ صحف مت  ان املصر ة الصحافة بإمكان كان ملا( 1

 اجملاهد  ر  قبداد   مركدز  مدر  الصداد    وال قبقدة  املوثوقة االيبا  ياصة امل جاو  ر القير ر ح ود عرب الغرب
 حبد   االيبدا   تلدك  عيدو    ا يالبدا   د رت  فقد  . (01)احلد ود  يدا ج  واملوجده  املت ا  عمر برسائ  واملم لة
. (11)القيدر ر  حد ود  بدني  فاصد   سدباج  اقامدة  يف فكدرت  حدني  االيبدا   تلك تسرب مد  عل  جاه   عملع

 تغيبدة  مدر  - اإلنكلبدز  قبد   مدر  واحمل لدة  املصدر ة  الصدحافة  ملدد   وال بلوماسي السباسي ن وذها واس ت ام
 الب ض ان ضمدا ال ربي ال ام جر    ا ا ت وق . (10)الغرب طرابلس يف اال يالبة احلرببة ال ملبات ايبا 

 ه ه برنامج إن” قاا حب  الغرب طرابلس إىل وسلبينم  حلة و اء الكامدة االس  ما  ة االسالب  تلك مر
 .(11)”اليرابلسبني ن وس يف مدها أك ر ال ظم  ال وا ن وس يف لل أثري م  ا  كان ج ا  الضتم الرحلة

                                                
 ،البغ اد دة  األوقدات  جر د    ؛ 7ص ،م0116 نبسدان  16 يف( 635) ال د د  ،مدراد  حسدون  لصاحبها ،ال ربي ال ام جر    -01
 .0ص ،0113  ب 06 بغ اد( 3661) ال  د ،واإلنكلبز ة ال رببة نيباللغ  ال اميز  ركة تص  ها
  دكر،  صداحل  إبدراهبم  صداحبها  ،الزمدان  جر د    ؛ 1ص ،0170 األوا تشدر ر  16 ال د د  ،بغ اد ،الوطين األياء جر    -07

 .7ص ،م0113 متو  11 يف 5 ال  د ،بغ اد
 .1ص ،م0113 حز ران 11 يف 071 ال  د ،بغ اد ،امل ب  جر    -03
 .0ص ،م0115  باط 03 يف 136 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -05
 .0ص ،0116   ا  11 يف 306 ال  د ،ن سه املص   -06
 .1ص ،0113   ا  01 يف 165 ال  د ،ن سه ملص   -03
 .0ص ،0113  ب 3 يف 005 ال  د ،ن سه املص   -06
 و ئدبس  ،ع مدان  إبدراهبم  املسدؤوا  مد  رها  ،غد اد ب ،اإلسدالمبة  اهل ا دة  مج بدة  تص  ها اسبوعبة صحب ة ،اإلسالم ص ى -01
 .03ص ،م0171 أ لوا 03 يف( 0) ال  د ،اليائي ال  ر كماا ال حر ر

 .3ص ،0170  ب 06 يف 1133 ال  د ،ال ربي ال ام صحب ة -11
 .7ص ،0116 نبسان 16 يف 635 ال  د ،ن سه املص   -10
 .والسدة والص حة وال  د ن سه املص   -11
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 توجبه عل  وت م  احلواجز، تلك خترتذ ان ال راقبة الصحافة اس ياعع وغريها القبود ه ه وم 
 سب  ع   عل  م  م ا ال ربي الوطر مر اجلزء ذلك يف هري ما إىل م ا يوال رب ال راقي ال ام الرأي اذهان

 :مدها
 وصدلع  تلغرافبدة  أو بر   دة   سدالة  مدر  أو امل دا ك  حضدر  عبدان   اه  مر البها تدق  االيبا  كانع -أ

 ااالس قال فجر    ه ا قولدا  ؤ   ما عداو دها يف حتم  ال راقبة الصحف يف نشرت ايبا  مجلة فهداك البها،
 (17)”الرب   وافانا” قوهلا ذلك إىل الغرب طرابلس عر ايبا ها ميل  يف ت كر كانع القومي بدهجها امل روفة

 األ ددام  يف واف دددا  ال لغرافددات  كانددع” و (13)”األيددري  الرب دد   يف و دت الددي  األنبدداء ب ددض  مددر   ؤيدد ” و
 ك اب يف جاء” و (13)”برقة مر الوا د  األيبا  تقوا” و. (16)”األيري طرابلس بر   يف تلقبدا” و (15)”األيري 

 مدا  املت دا   عمدر  السدب   مدر  ك داب  يف وجاء” الربقاو ة اليرابلسبة اجلالبة  جاا ح  أ إىل اجلهاد ساحات عر
 .(16)س أتي

 جر د    ويف ، (11)”بدريوت  يف مراسدلدا  مدر  البددا  محد   السر   الرب   أن ها” ال ربي ال ام جر    وقوا
 عدر  الدوا د   البباندات  مدر   سد  ا ” ال اصدمة  جر د    ويف (71)”االيدري   االيبدا   يف جداء ” اإلسدالمبة  اهل ا ة
 جر    ويف (71)”بدغا ي مر الوا د  اجل     ال  اصب  تظهر وال” (70)”بدغا ي مهمة يف االيري احلربي ال م 
 ك داب  يف اءجد ” ال رات جر    ويف (77)”االتبة الكلمة اليرابلسبني افاض  اح  ال رب ف   إىل ا س ” امل ب 

 .االم لة مر ذلك اير إىل (73)”الواح  باحلرف  أتي ما فبه و د الح هم اجملاه  ر قواد اح  مر
 الغدددرب  طدرابلس  احد اث  عدر  وال املبدة  ال رببدة  واجملدالت  الصدحف  تدشدره  ما عل  ت  م  كانع -ب

 71)واملقيدم  (76)اإلهرامو (73)الدب  ووادي(76)املصر ة كالسباسة اطخصوص وجه عل (75)املصر ة مدهدا وتدد كر

                                                
 .7ص ،0116 أ لوا 6 يف ،635 ال  د ،بغ اد ،الب  ي الغ و  عب  صاحبها ،االس قالا -17
 .7ص ،0116 األوا تشر ر 70 يف 661 ال  د ،ن سه املص   -13
 .7ص ،0115 أ لوا 05 يف 651 ال  د ،ن سه املص   -15
 .7ص ،0115 األوا تشر ر 03 يف 633 ال  د ،ن سه املص   -16
 .ن سه املص   -13
 .0ص ،م0170 حز ران 0 يف 0615   دال ،ن سه املص   -16
 .7ص ،م0115 ال اني كانون 13 يف ،161 ال  د ،ال ربي ال ام -11
 .06ص ، هد0753 اآلير  مجادي 17 يف 3 ال  د ، بغ اد ، اليائي كماا حمم  ال حر ر  ئبس ، اإلسالمبة اهل ا ة -71
 .7ص ،م0117  ا   7 يف ،بغ اد 033 ال  د ،الغصببة حسر صاحبها ،ال اصمة جر    -70
 .7ص ،م0117 حز ران 3يف 061 ال  د ،ن سه املص   -71
 .7ص ،م0113 ال اني تشر ر 5 يف 171 ال  د ،بغ اد ،امل ب  جر    -77
 .0ص ،م0171 حز ران 3 يف 11 ال  د ،بغ اد ،اجلواهري مه ي حمم  صاحبها ،ال رات جر    -73
   .0ص ،م0113  ذا  11 يف 763 ال  د ،بغ اد ،االس قالا -75
 .7ص ،م0113   ا  7 يف 77 ال  د ،ال ربي ال ام -76
 .7ص ،م0171 أ لوا 05 يف 651 ال  د ،ن سه املص   -73
 .7ص ،م0116 ال اني تشر ر 01 يف 165 ال  د ،اإلسالمبة الدهضة -76
 .7ص ،م0111  باط 05 يف 0501 ال  د ،ال ربي ال ام -71
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 اليددان م دد  ال رنسددبة وياصددة األو ببددة أمددا (37)واملق ددبس (31)بدداء وألددف (30)والشددو ى (31)ال ددام والددرأي(
 . وغريها(33)البا  سبة واأل ونوف 

 تصد  ها  الدي  الرمسبة و به الرمسبة الببانات مر ح   تس  ب  الصحف كانع األحبان ب ض يف -ج
 وحدرب  ال رببدة  القضدبة  لصداحل  البباندات  تلدك  توجبه عل  ت م  كانع النها سلبب ها  غم اإل يالبة اجلهات
 وحتلبدد  والببانددات االيبددا  تلددك يف الددوا د  واالكاذ دد  املددزاعم ت دبدد  طر دد  عددر وذلددك لبببددا يف ال حر ددر

 قبم هددا مددر ال قلبدد  بقصدد  تدد كر الددي أو السدديو  بددني ف ب هددا اإل يالبددة السددليات تغ لددها الددي امل لومددات
 االكاذ   ت ضح موضوعبة دقبقة اس د اجات بها وتلح  باتقان تقرأ امل لومات ه ه ك  فكانع عالمبة،اال

 الدي  االنبداء  علد   اساسدا  ت  مد   م االسد قالا  جر د    ان علمدا . (35)ك مانده  اال يالبدة  السليات حتاوا وما
 علد   االنبداء  ب لدك  ثق هدا  ل د م  كوذلد  طدرابلس  يف احلدرب  عر اال يالبة الشركة تدقله ما أو  وما، تص  ها
 .(36)طرابلس  عر املوثوقة االيبا  اال للجمهو  تدق  ال كانع ولكونها االطالذ
 او دت مداذا  :ن سداءا  ان البد   ال راقبدة  الصدحف  يف طدرابلس  يف ال و   ايبا  ملصاد  ال ه    ه ا وب  

 وقبادتهدا  طدرابلس  يف ال حر در  حدرب  يالهلا مر ي مع الي موضوعاتها هي وما انباء، مر الصحف تلك
 م داقضدة  املدر ب  خم ل دة  جهدات  ثب ها كانع الي عدها امل ضا بة االنباء عاجلع وكبف ؟ املت ا  ب مر امل م لة

 حتجد   ان كادت ح   عملها سدوات ب ض يف الصحف تلك اعرتى ال ي ال  و  اسباب هي وما ؟ الغا ات
 ؟ الغرب طرابلس حرب انباء فبها

 يف ال يالبدا  احلقبقدة  الد واف   كشف حماولة الصحب ة وحتلبالتها مقاالتها يف ال راقبة صحفال  كزت لق 
 حندو  ن وذهدا  ومد   لبببدا  عمدوم  حد الا ا حندو  كاندع  ا يالبدا  ان ذلك مر تبني حب  ،اللبببة اال اضي اح الهلا

 يف االسرتاتبجي ببالب موق  مر باالس  اد  اطخاص واالق صادي السباسي ال ام  ابر ها ،عوام  ب    الشرذ
 بد ف   ال  مانبدة  ال ولدة  مد   املساومة باب ف ح إىل ال ام  ه ا   ف ها حبب  .اللبيب الساح  ويصوبة أفر قبا

 إىل جلدأت  هد ه  هدا حماول  فشدلع  وملدا  .(33)الغدرب  طدرابلس  عل  محا  ها  راء لقاء (فرنك ملبون 61) مبلغ
 أقصد   أن ”موسدلببين  عدده  قداا  الد ي  اللدبيب  السداح   علد   باالسد بالء  ميام هدا  حتقبد   يف القدو   اس ت ام
 ”الرومدانبني  عهد   يف كدان  كمدا  للحبدوب  عاملبا خمزنا أفر قبا ساح  ج   هي ا يالبا البها يترم الي املقاص 

(36). 
 اجد   مدر  واالسد  ما   لل وس  ا يالبا مساعي مت   كانع ه ه موسلبين تصروات فان الوقع ن س ويف

 .(31)املد ثر  لرومانبةا االمرباطو  ة احباء

                                                
 .0ص ،م0117 حز ران 01 يف 067 ال  د ،ال اصمة -31
 .1ص ،م0116 نبسان 01 يف 35 ال  د ،الدهضة -30
 .3ص ،م0111   ا  03 يف 0565 ال  د ،ن سه املص   -31
 .1ص ،م0116 أ لوا 6 يف 017 ال  د ،اإلسالمبة الدهضة -37
 .0ص ،م0116  ب 3 يف 063 ال  د ،ن سه املص   -33
  ب 7 يف 0176 ؛ 0ص ،م0115  ددددباط 03 يف 136 > 1ص ،م0113   ددددا  01 يف 165 األعدددد اد ،ال ربددددي ال ددددام -35
 .7ص ،م0113

 .0ص ،م0113  ذا  11 يف 763 ال  د ،االس قالا -36
 .1ص ،م0100 األوا تشر ر 11 يف 1015 ال  د ،باب ص ى جر    -33
 .0ص ،م0116 نبسان يف 63 ال  د ،الدهضة جر    -36
 .3ص ،م0116 ال اني كانون 00 يف 536 ال  د ،امل ب  جر    -31
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 الز اعبدة  املصاحل ل وفري ا يالبا تب هلا الي اجلهود عر ك بع حني الش   ن اء جر    ا ا ت ذلك وإىل
 حتقبدد  يف لددبس االسدد  ما  ة اهدد افها حتقدد  وبد لك  ،اال يالبددة ال املددة اال دد ي السدد   اج برقددة يف الكافبدة 

 .(51)االس بيان يف ا ضا وامنا فقط واالق صاد ة السباسبة مصاحلها
 الوصوا بقص  اللبببة الصحراء داي  حنو توجهوا ب  اللبيب الساح  اح الا مر اال يالبون  ك  ي وم

 اال يدالي  ال لدم  أي وذلك ايرى اهمبة االح الا وهل ا .تشاد حبري  حو  يف املباه مداب  وإىل السودان إىل
 . (50)م0111 ا لوا يف اال يالي - ال رنسي االت اذ وض ها الي القبلبة احل ود اقص  يف سريفرف
 عدر  نشدرته  ما يالا مر الواضح واالسالمي القومي وييها ال و   وطدبة ال راقبة الصحف اك ت كما

 وكشدف  ناحبدة،  مدر  ا ضدها  عل  مر االس  ما  وطرد للبالد االس قالا وضمان ال حر ر يف اه افها اهاببة
 جتلد   وال ي املت ا  عمر  أسهم وعل  السدوسبني مر ال و   وقاد  اجلماهري بني احلمبمة الصلة عر الدقاب

 فشد   عدزت  ال اصدمة  جر د    ان ح د   املقاتلدة  ب صائلها واالل حاذ ال و   لد اء اجلماهري اس جابة سرعة يف
 مواجه ها إىل م0117   ا  7 ب ا  خ الغرب طرابلس يف ج     ا اضي الح الا  ح ها يف اال يالبة القوات

 .(51) ( مالئهم لدج   اجملاو   امل سكرات مر هرعوا ال  ر املسلحني السدوسبني مر لك ري)
 واق دة  عدر  قوهلدا  امل داا  سبب  عل  مدها ن كر اماكر ع   يف الداحبة ه ه إىل االس قالا جر    وا ا ت

  جد   تس مائة سام أبي اجملاه  بقباد  ال وافري ودو  املغا بة دو  مر اجملاه ون ساذ” فبه جاء ال ي سلوذ
 .(57) ”جان  ك  مر وعاونوه كم06 مسافة بدغا ي عر  ب   ال ي سلوذ مركز عل  هجموا

 والرباعصدة  وال دوافر  الدوافر قواف  وان فبوما  وما ع دهم  زداد االهالي مر اجملاه  ر ان” ا ضا وقوهلا
 السباسبني اجملاه  ر قائ ي( بك رحس) وإىل( بك فجه) إىل سرا ك بوا اليلبان إىل  اكبني كانوا ال  ر واملد ه

 املرابيدة  بداالدوا   واالل حداذ  اليلبانبدة  املديقة مر ببوتهم ايراج عل  تساع هم قو  هلم  رسال ان جبان يف
 ا داد” فقالدع  علبه كانع عما اجملاه  ر اع اد يف الز ادات تصاع  إىل امل ب  جر    وا ا ت ،”ال  و امام
 مراكدز   هداجم  ايد   الد ي  املت دا   عمدر  البيد   بقبداد   االيضدر  اجلبد   يف بد  ق ذي عدر  كد ريا  اجملاه  ر ع د

 اليلبدان  هجمدة  بشدأن  املصدر ة  السباسدة  جر د    عدر  نقدال  ال ربدي  ال دام  او دته ما ذلك  ؤ  . (53) ”اليلبان
 دو  هلدم  حشد   ب  وح هم الرباعصة يف امل ركة ه ه تدحصر وم”... فبه جاء( الرباعصة) دو  عل  اهلائلة

 بقدو   ك اف هدا  مد   االوىل القدو   عدز وا  اليلبان ان كما الواق ة، ه ه يف عظبمة    هلم وكانع وال رفا  بب ال
 املرتزقدة  واحندا   لدالوىل   د    جاءت الي ال انبة بالقو  ال رب فاحاط ال رب، مر املرتزقة مر ك ري فبها ثانبة
 ...”ال درا   إىل اليلبدان  فركر اجملر ظهر م هم واكان ال  ر لليلبان وقلبوا اجملاه  ر ايوانهم إىل ال رب مر

 هلدا  ا اد مدا  يدالف  علد   واملصدري ة  الوطدبدة  اللدبيب  الشد    وحد    االسد قالا  جس ت اير مقاا ويف. (55)
 الس تالص ا يالبا ض  ال ام اجلهاد مصر إىل تونس مر اللبيب القير اهالي مجب  اعلر” بقوهلا االس  ما 

 . الوطر

                                                
 .7ص ،م0116  ذا  7 يف 60 ال  د ،بغ اد ،اهلامشي  اسني صاحبها ،الش   ن اء ر   ج -51
 .0ص ،م0171 ما س 3 يف 0 ال  د ،ال رات جر    -50
 .7ص ،م0117   ا  7 يف 033 ال  د ،ال اصمة جر    -51
   .7ص ،م0116 أ لوا 6 يف 635 ال  د ،ن سه املص   -57
 .763 ال  د ،ال اصمة جر    -53
 .1ص ،م0113 ما س 16 يف 000 ال  د ،ال ربي ال ام   جر  -55
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 البحدر  مشداا  طدوا  علد   ع  د    مراكدز  واقداموا  الد اي   يف امل وطددة  القبائد   مدر  ماالعظد  القسدم  ونزا
 ت ب هدا  الدي  اهلمجبدة  ان االسدالمبة  الدهضة جر    عزت ك لك. (56) ....”ال  و حما بة يف واي وا امل وسط

 عمدر   السدب  إىل  دظمدوا  ال ح د   القبائ  بقبة ا هاب إىل بالرصاص االسرى برمي الغرب طرابلس يف ا يالبا
 .(53)ا يالبا عل  االيري  ان صا اته ب   البه انظمع القبائ  مر ك ريا الن.. املت ا 

 ذكرت حني الغرب طرابلس يف ال رببة لل و   احلكبمة القباد  ال راقبة الصحف جم ت وق  ه ا
 قا عةم يف الصلبة وا ادتهم ال كبة القباد ة مواق هم م مدة واالف تا  احل  مر ب بض القواد امساء

 ح   القاد  اولئك  أس عل  املت ا  عمر اسم وكان. ال البة وال ك بكبة البشر ة ق  اته  غم االس  ما 
 غريه عر متبز ملا وذلك اال يالي االس  ما  ض  اللبيب للدضاا  مزا املاضي القرن عشر دات اواير يف اصبح

 الوطر اس قالا عر وال فاع املب أ سبب  يف م داهي وت ان سامبة ذاتبة ومؤهالت عالبة قباد ة ك اء  مر
 يالا االير ر وايوانه ال ام ال و   قائ  عل  الساط ة اضواءها االس قالا جر    وسليع. االمة و رف
 مديقة يف مرابية ادوا  مخسة اآلن و وج ” قالع حني م0113 سدة االيضر اجلب  م ا ك عر ح   ها

 بك فجة وهم القباد  وحسر والبقظة والضرب بالي ر ا  هروا ممر وقوادها االيضر اجلب  ويف اج ادببة
 الشو خ ابو وال اني ل كره، وجوههم وتسود ج ا اشونه وهم االسود بالدبكراوي اليلبان عد  امل روف
 وال بب  ال رفا  بخ املت ا  عمر سب ي واطخامس الغما ي بك حسر والراب  االطبو  با ا صاحل وال ال 

 .(51)املشهو   االيضر اجلب  م ا ك الدا   ختيبية متدع كما. (56) ”املشهو  البي 
 عل  وق م وامل دو ة املاد ة امكانباته بك  االس  ما  قات  ال ي املت ا  عمر عر بال كر اجل  ر ومر

 مس ة ه ه البيولبة مبواق ه عز  ق  كان اليلبان،    عل  سبني الالتي ونسائه ابدائه االس شهاد طر  
 حر ة عر امل اف ني ب ظمة ووص  هم الصحف علبهم اثدع ح   طرابلس حرب يف القباد ة السدوسبني
 عر ال فاع موقف السدوسبة ووق ع” تقوا الص د به ا االس قالا جر    ك بع فق . اوطانهم واس قالا
 .(61) ”وغالي  يب  بك  وتغ  ها عدها ت ود اسود دونها ومر املق مسة اوضاعها

 وق  ال رببة املقاومة قوات قباد  املت ا  عمر ل ولي كان انه واحل ” الااالس ق جر    واضافع
  تصب ه السبما االن صا  حب مبة واميانهم الرائ   بقبادته ال البة ل ق هم املقاتلني ص وف يف ياص ن سي

 . (60)”م المحة ق البة وح   يف ص وفهم ومج  القبائ  توحب  يف االثر اكرب هلا كان الي
 عل  القبائ  اك ر وات قع قب  ذي عر ك ريا اجملاه  ر ع د ا داد” تقوا ال ربي ال ام    جر وك بع

 مركز  هاجم واي  املت ا  عمر سب ي املشهو  البي  القباد  تسلم حب  االيضر اجلب  يف والسبما اجلهاد
 ال  ابري فاخت  البه املشا  عمر سب ي مهامجة اليلبان اع زم وق  د نة بقرب  اليلبان ومراكز  حدات
 .(61) ”هجماتهم لص  الال مة

 اال اللبببة، لل و   احلرببة امل ا ف تلك مجب  تغيبة مر تس ي  م الصحف تلك ان مر وبالرغم
 ال ي البيولي الك اح ونوع احلرب طبب ة عر م كاملة  به صو   ق مع ق  تكون نشرته ما جمم  يف انها

                                                
 .7ص  م0116 أ لوا 6 يف 653 ال  د ،االس قالا جر    -56
 .0ص ،م0116 أ لوا 6 يف 017 ال  د ،اإلسالمبة الدهضة جر    -53
   .7ص ،م0113  ذا  11 يف 763 ال  د ،االس قالا جر    -56
 .7ص ،م0116 ااألو تشر ر 70 يف 661 ال   ،ن سه املص   -51
 .7ص م،0115 أ لوا 05 يف 651 ال  د ،االس قالا جر    -61
 .ن سه املص   -60
 .7ص ،م0113   ا  7 يف 77 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -61
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 م،0113 عام م ا ك عر ال ربي ال ام جر    نشرت فق  الق اا، نمب ا يف املسلم ال ربي املقاوم اب اه
 يوالن مر بالقرب مواق هم عر اال يالبني اجل  ال ي املت ا  عمر بقباد  ال رب بان صا  ان هع بانها

 وغدموا لل  و سبا  ( 13) ال رب فبها حيم عدب ة م ركة ب   وذلك القبق  قل ة عل  بالزحف وتق م
 حممال مجال( 111) و ق بال( 31) اال يالبون ترك بدغا ي مر بالقرب( نبده) واق ة ويف. ك ريا وع ادا  ذيائرا 
 . مجب ا املقاتلون غدمها

( 71) وغددم  اليلبدان  جددود  واسدر ( مرا  ) املت ا  عمر دي  ثم” بقوهلا ال ربي ال ام صحب ة وذكرت
 االم اد سب  عدها وقي وا ساعات 3 البحر عر تب   الي املرج قصبة ال رببة املقاومة حاصرت كما بد قبة،

 طدرابلس  م  ددة  عدر  واحد    وم مسافة تب   الي( غر ان) بقرب م ركة   بان 05 يف ودا  والبحر ة، الرب ة
 واسد مرت  االيضدر،  باجلبد   ومدرا    جدردس  عدد   عدب دة  واق ة تل ها ثم. ك ريا وغدموا ال رب فبها وان صر

 .(67) ”باسرها وال  د ال يائر ال رب وغدم بكرتهم عر وال   افراد فبها ق   أ ام ثالث
 فبها انهزم ال ام مر ال اني الدصف اوائ  يف ا ام ا ب ة دامع الي( ول  ابر) وادي م ركة ويف
 .(63)حربه وا كان   قهقر كان ببدما ال ا س بني  عماء مر( ب  واني) اجلدراا وق   اال يالبون
 عل  ان صا ا ال رب حق  حب  م،0116 ل ام االن صا ات ايبا  نشر االس قالا واكبع وق 

 اسر وال ال  و، ص وف يف الق ل  مر كبري ع د فبها سقط عدب ة م ركة ب  ( سلوذ) واق ة يف اليلبان
 ال ائ   وال يائر واال  اذ ال واب عل  االس حواذ إىل باالضافة سلوذ مركز يف املرابية احلامبة افراد مجب 

 مر ع د ان  غم وال كبري ال هلب  وسط باالن صا ات فرحهم عر اجملاه ون عرب وق  لبة،اال يا للحامبة
 موق  عل  اجملاه  ر هجمات امام اال يالبني هزائم وتوالع مقاتال( 07) بلغ ي ب ة جبروح مدهم جرح

 والي بدغا ي عر كم061 تب   الي( جالو) واحة وعر بدغا ي عر واح  مرت كبلو  ب   ال ي( الغو هات)
 .(65)السدوسبة للحكومة مركزا مت   كانع

 ال رب فق  بلبالبها أ ام ثالثة م ا كه دامع ال ي(  وسف اوالد) عرب عل  املقاومة هجوم ويف
 اجلب  يف طاحدة م ركة اعقب ه ثم ق بال،( 151) اال يالبني تكبب  مقاب  نساء( 3) مدهم ق بال( 17)

 الق اا واس مر املت ا  عمر بقباد  هداك املرابيني اجملاه  ر عل  امباان ق هجوما اليلبان فبها  ر االيضر،
 .(66)باال قام حصرها  س يب وا م فادحة يسائر ال  و فبها تكب  أ ام مخسة

  عماء مر اطخونة ومبساع   اليريان بقو  امل عومني اال يالبني ا  باك عر الوطر جر    ونشرت
 اكرب مر  هب  ر ق موا انهم مر بالرغم املقاتلني بان صا  ان هع مبةحا م ركة يف( فزان) م  دة يف ال رب

 الدكوص ان” امل ركة    يف قر ا الل ان( سبف أبي ابر) و( با ا الدصر سبف) هما امل ركة ه ه يف  عمائهم
 .(63) ”ق ال ح   املق مة يف فحمال الكرامة م       ال

 نقف حرببة ان صا ات مر حقق ه وما طرابلس يف ال و   وقائ  لب ض املوجز االس  را  ه ا ومر
 : مدها واالس د اجات املالحظات ب ض عل 

 الي احلامسة واالن صا ات ا يالبا ض  اللبببة احلرب م ا ك عر ايبا  مر ال راقبة الصحف نقل ه ما إن( 0
 تؤك  حني يف اعالمها، وسائ  وتك ب ا يالبا افرتاءات ت حض الق اا مباد ر يف ال رب حققها

                                                
 .7ص ،م0113 ما س 16 يف 000 ال  د ،امل ب  جر    ؛ 7 ،م0113   ا  7 يف 77 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -67
 .7ص ،م0113 متو  13 يف 017 ال  د ،بيال ر ال ام جر    -63
 .7ص ،م0116 أ لوا 6 يف 635 ال  د ،االس قالا جر    -65
 .7ص ،م0116 األوا تشر ر 70 يف 661 ال  د ،ن سه املص   -66
 .3ص ،م0111 حز ران 70 يف 76 ال  د ،بغ اد ،الوطر جر    -63
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 اهلجوم عل  ت قببها يف االس قالا جر    البه ا ا ت ما وذلك نوا اها وجترد الصحف تلك صراحة
 ما اهلالك وم  ات اجلبو  مر ا يالبا له هبأت ان ب  ( برقه  ود) مجب  عل  اال يالبون  ده ال ي
 االنباء مصاد  ااثا ته الي الص حة مر واح  صوتا  ساوي ال البه وصلع ما ك  فاذا” قائلة هبأت

 عر االيبا  ة نشراتها اح ى ال يب ال ام جر    ي مع كما. (66) ”امل ا ك تلك حوا اال يالبة
 فمر وبرقه طرابلس يف اجلا  ة الوقائ  عر احلقبقة االيبا  هي فه ه” بقوهلا الغرب طرابلس يف احلرب

 ال ي املتج  الك ب مر بد سه حق و   لب حرى البالد تلك  زو  ان اال علبه فما االمر ه ا  همه كان
. (61) ”الشرذ اه  أو الغرب اه  ل ى سواء ال ا سع و ا   ن س يف الغرا   وما تلغرافات ت   ه
 ال راقبة الصحف س ي  ؤ   ومما. (31) ”الغرب طرابلس عر البقني اطخرب” ب دوان الدهضة جر    وقوا

 االك ر املصاد  عل  االحبان م ظم يف لصحفا تلك اع ماد طرابلس يف احلرب عر احلقائ  تقصبها يف
 املت ا  ك مر اجملاه  ر قاد  عر  سائ  يف تصلها كانع الي تلك السبما االيبا  نق  يف ودقة وثوقا
 وققونها الي وان صا اتهم اجملاه  ر اوضاع عل  و يل ها ال رببة الصحف  راس  كان ال ي ن سه
 .(30)االع اء عل 

 م حملة الرج  ايبها جبد  اال يالبني ض  الق اا يف ال رببة املرأ  ا رتاك ف البة  ىم عر عر الكشف ال( 1
 االوقات صحب ة ونشرت. (31)االسر اغالا وثق  االح الا ومشاذ الق اا اعباء الشجاعة م اني بك 

  ا ةاهل لسان جملة وك بع. (37) ”وول  امرأ  مخسني اسروا اإل يالبني إن” االوىل ص ح ها يف البغ اد ة
 ت ب ها الي الالايالقبة االسالب  بشاعة ان” اليائي ال  ر كماا حمم  حتر رها  ئبس لسان عل 

 ا واجهر ق   ب   البالد يا ج إىل ون بهر الدساء كسجر طرابلس، اه  م  اال يالبة السليات
 طرابلسبة، أ امر( 551) الشرقبة افر قبا إىل ا سلع ق  اال يالبة احلكومة وان وايوانهر، وابائهر

 عام ا يالبا م  احلرب يف ا واجهر ق   ممر الدسو  وه ه الدساء، مر املئات بواير ا ب  نقلع كما
0106-0111” (33). 

 إىل مقاتلبه ب و    تلتبصها ميكر الي الق اا ذمة ادا   يف وطر ق ه القباد ة املت ا  عمر ق    كانع( 7
 اتباعه يف اطخسائر ع د تقلب  اج  مر ال صابات، حرب عل  واع ماده ال امة، الدقاط و لون جمامب 
 .(35)وع   ع دا اال يالي اجلبش لك ر  ن بجة

 اال يالبني هجوم املت ا  عمر بها واجه الي للكب بة منوذجا ال ربي ال ام جر    لدا وق مع
   بش املت ا  عمر أي - انه” فبه جاء حب  م0170 عام صبف يف االيضر اجلب  عل  ال دبف
 فقط 511  مبا ب   ج  311 إىل 611 مر اك ر به وبط ال افر قبا  واط، مر اجلبلبة املديقة يف وحب ا

 صغري  اقسام إىل  جاله يرذ وق  الشائكة، االسالك و اء اهلهم تركوا ال  ر اال  اء احملا بني مر

                                                
 .0ص ،م0115 أ لوا 05 يف 651 ال  د ،االس قالا جر    -66
 .0ص ،م0113  ب 3 يف 005 ال  د ،ال ربي ال ام ر   ج -61
 .1ص ،م0111 متو  6 يف 330 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -31
 .03ص ،م0171 أ لوا 03 يف 0 ال  د ،اإلسالم ص ى -30
 .0ص ،0113  ب 13 يف 3633 ال  د ،البغ اد ة األوقات جر    -31
 .ن سه املص   -37
 .3ص ،م0173 - هد0753  ج  يف 6 ل  دا ،بغ اد ،اهل ا ة لسان جملة -33
 .3ص ،م0170  ب 06 يف 1133 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -35



 
 م0171-0100موقف الصحافة ال راقبة مر ثو   عمر املت ا  

 

 281 

 ان دون حم  ك  يف جت هم ان ميكر ول لك الكبري، سرت يلبج إىل مصر ح ود مر البالد جتوب
 .(36) ”بهم ياصا مس قرا هلم ت رف

 احلرب عر الصحف تلك تدشره كانع فبما ف و ا  لمس ال راقبة الصحف يف احلرب اليبا  امل  ب  إن( 3
 غا ة إىل م0113 مر ال رت  يف اطخصوص وجه عل  املت ا  عمر البي  اع ام سبقع الي للسدوات

 :مدها باباس ع   إىل ذلك ن زو ان وميكر م0111
 املبا ر ال أثري ذات االمحر والبحر ال ربي الشرذ يف املس ج   ا يالبا ميام  مب اب ة الصحافة انشغاا -أ

 ال راقبة الصحف امهات مر وهي االس قالا ك بع وب لك االعالمي وييها املديقة سباسة عل 
” و” وإ يالبا ال رب” مدها  كرن خم ل ة عداو ر حتع املوضوع ه ا حوا وال حقبقات املقاالت مر ال    
 إ يالبا” و” األدن  الشرذ يف إ يالبا ميام  وال األناضوا إ يالبا تهاجم ه ” و” وتركبا إ يالبا

 احلصوا إىل اهلادفة االس  ما  ة إ يالبا مساعي تشتب  املقاا ه ا يف ال وق ” االس  ما ي واالن  اب
 فبه تداولع ال ي” ال رب وبالد إ يالبا” و تونس، عل  باحلما ة وامليالبة سو  ا عل  االن  اب عل 

” ب دوان ومقاال الش وب، بني املواصالت جهة مر االمحر للبحر إ يالبة أول ها الي املالحبة القبمة
” و” ود ة م اه   ل ق  إ يالبا م  س ود امللك م اوضات” و” ال رب بالد يف وإ يالبا انك لرا ميام 
 .(33) ”ال رب وجز ر  إ يالبا

 كي مصر م  لبببا ح ود عرب االيبا  ان قاا عل  اعالمبا ييرا ضربع أ يالبا أن سب  فبما ذكرنا -ب
 بايبا  ال راقبة للصحف املمولة املصاد  اهم مر كانع الي املصر ة الصحافة إىل االيبا  تسرب متد 

 .الغرب طرابلس يف احلرب
 حكومة عل  الضغط يف وال بلوماسي السباسي ن وذها اس ت ام إ يالبا حاولع الوقع ن س ويف

 مصر يف القومبة الروح تأجبج يف  اغبة االيرى هي بر يانبا تكر م - مصر يف اإلنكلبزي االن  اب
 ايبا  نشر متد  فكانع إ يالبا، ض  اللبيب الش   ابداء وققها الي االن صا ات ايبا  نشر برتو ج
 الشبخ جهاد ان   لدون” اصبحوا اإلنكلبز وان السبما ر ةاملص الصحف يف الغرب طرابلس يف احلرب

 بني ال رب بالد” ب دوان االس قالا جر    ك ب ه ما اما ،(36) ”له اهمبة ال عصبان عر عبا   السدوسي
 وإ يالبا فرنسا بني سو  ا عل  الدزاع” ب دوان اير مقاا ثم” سو  ا يف اجل    واملوقف وإ يالبا انكلرتا

 .(31)”امل وسط البحر يف السباسة -
 الغرب، طرابلس يف ال وا  االيبا  الصح ي احلج  ه ا يف دو  ال رب احلكام لب ض  كون  مبا -ج

 ب القات اال يالبة باحلكومة وال تباطهم جهة مر   وبهم عر الداص ة احلقائ  الي اء مدهم حماولة
 بواد  ان إذ. بإ يالبا االوا فبص  وامللك فؤاد امللك مر ك  ك القة ايرى جهة مر ود ة  تصبة
 ه ه يف إ يالبا إىل فؤاد امللك   ا   يالا مر واضحة بصو   ظهرت ق  وإ يالبا مصر بني ال قا ب

  زو  فؤاد امللك” ب دوان الز ا   ه ه عر ال ربي ال ام جر    ك بع حب  اللبيب الدضاا مر ال رت 
 ه ه وان السبما ،(61)اإل يالبة احلكومة ل ن مر اكهد امللك لقبها الي باحل او  ا ادت وق ” إ يالبا

                                                
 .ن سه املص   -36
 ،0ص ،0116 األوا تشدر ر  06 يف 633 ال د د  ،1-0ص ،م0115 ال داني  تشر ر 00 يف 616 ،األع اد ،االس قالا -33

 .1ص ،م0116 األوا تشر ر 11 يف 667 ال  د
 .0ص ،م0101 األوا كانون 11 يف 037 ال  د ،اإلسالم ص ى -36
 .0ص ،0113  باط 3 يف 131 ال  د ،االس قالا جر    -31
 .1ص ،م0113  باط 7 يف 130 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -61
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 فبص  بامللك اال يالبون اح    حب  قب ، مر أو با إىل االوا فبص  امللك  حلة اك د ع ق  احل او 
 فك   بامل   مجبلهم مقابلة عل  عمله مما وال كر م، االجالا ضروب مر له واظهروا عظبما اح  اء

 ض  الق اا بانهاء عربها لبقد  طرابلس إىل و رسله االكرب بخالش  د  ب بان وال ه جاللة إىل
 .(60)اال يالبني

 ل يوا وذلك ال رت  ه ه يف برقة - طرابلس يف ال سكر ة ال ملبات ح   ض ف إىل ذلك   ود ق  -د
 ا لل و قي وها الي الظاهر ة الوعود امام اإل يالبني م  مب اوضات املت ا  عمر يف امل م لة ال و   قباد 

 إ يالبا اسرعع م0111 سدة فشلع حبدما امل اوضات لكر. واالس قالا احلر ة يف ميالببهم ب حقب 
 القائ  اال يالبون واحضر. لل وا ( بادولبو) الغرب طرابلس يف قواتها قائ  قي ه ال ي ال ه  نقض إىل

 أسوأ مر كانع ايرى ص حة وب أت ال سكر ة ال ملبات لقباد  السبئة السم ة صاح ( غراتسباني)
 .(61)اإل يالي االس  ما  تا  خ يف الص حات

 يف الق اا اليبا  املؤقع الصح ي احلج  ذلك يف ما ح  إىل ساهم  ير سببا  نضبف أن ميكر -هد
 امل اه  ) مداهضة يف ال رت  ه ه يف وصحاف ه ال راقي ال ام الرأي انشغاا هو. الغرب طرابلس

   ببة واح جاجات عامة اضيرابات البالد  ه ت حب . بالغائها ةوامليالب( ال راقبة - اإلنكلبز ة
 .(67)ال رنسي لالس  ما  سو  ا مقاومة ا   اد  محة م . طالببة ومظاهرات عا مة

 نها دة  يف ال راقبدة  الصدحافة  اعيد   امل دبة ال رت  يف الق اا مواق  عر االنباء أو االيبا  وصوا حج  إن
 الصدحافة  ل بدع  كما. (63)م0171 عام يف ب ودتها وذلك اللبيب الش   اانض ل عم ج   ا دف ا ال رت  تلك

 اجلمداهري  اعمداذ  إىل لل و   احلقبقبة الصو   نق  يف اهاببا دو ا اللبببة ال و   عمر مر ال رت  ه ه يف ال راقبة
 صدحف  عد    الد عو   هد ه  إىل وذهبدع . لبببدا  يف املقداتلني  ايدوانهم  مبسدان    تيالبهم وهي ال راقي القير يف

” امليدوا  بدالد   فبده  قالدع ” الغدرب  طدرابلس  ضدحا ا ” عددوان  حتدع  فك بدع  االس قالا جر    مدها عراقبة
 الربقبدات  ونشدرت  برقة - طرابلس يف اليلبان هر ها الي املظام إىل ا ا ت مر اوا الصحب ة ه ه كانع
 .(65) ”الن لسا يف األسبان م له ما   ب وا ان  ر  ون ال  ر هؤالء فضائ  اذاعع الي

 ود ر تك سح إسالمبة بالد... مصبباه وا  مح اه وا أس اه وا” مقاال اإلسالمبة اهل ا ة جر    ك بع كما
 ب لدك  هلدم  صدلة  ال كأمندا  تددام،  املسدلمني  مر ومال ني ت د  إسالمبة وأمة ميح  وقر ن  باد اهلل عب  بر حمم 
.. االسالم د ا  يف اعراضها تس باح والدساء خنوتكم وا ر ثرتهم، علىك املسلمون هم ا ر املك سحة البالد
 علمداء  ا در  الغدرباء  و  رت دون  السدماء  و ل ح دون  املدر   قاسون وبرقة طرابلس يف وايوانكم  هام كم فأ ر

 ا در  االمدة،  ادف دع  الصدحف  ا بداب  ا در  واجلز در ،  احلجدا   يف ال درب  ملوك ا ر االنبباء، وو ثة االسالم
 .(66) ....”ال موع  را املراثي ا ر الش راء،

 احلمداس  الثدا    ال راقبدة  الصدحافة  مدر  املوجهدة  االس صدراخ  ومحدالت  والك ابات الدشرات ك  ان حقا
 قد   كاندع  حمد ده،  مدر   د بها  وانقداذ  الغدرب  طدرابلس  ثدو    اسداد اج  مر ال املي الضمري ومدا    القومي

                                                
 .1ص ،0110 األوا تشر ر 16 يف 37 ال  د ،بغ اد ،أفدان حسني صاحبها ،الشرذ جر    -60
 .1ص ،0110 ال اني شر رت 11 يف 35 ال  د ،الشرذ جر    -61
 ص ،63-67 ص ،م0135 بغد اد  ،ال داني  ميب دة  ،ال راقبدة  السباسدة  يف دو ه - اهلدامشي   اسني ،احلافظ عب  سامي -67

076-071. 
 .0ص ،م0170  ذا  03 يف 0563 ال  د ،االس قالا جر    -63
 .ن سه املص   -65
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 الددي الشدد    ال كدد م حملدداوالت ضددحاف ذلددك يف وجدد ت حددني بغدد اد يف اإل يالبددة القدصددلبة ح بظددة اثددا ت
 مدر  ذلدك  و  ضدح . الغدرب  طدرابلس  يف فضدائحها  اي داء  يف اال يالبدة  واالعالمبة الرمسبة املصاد  ان هج ها

 قدصد   مدر ” فبهدا  جداء  حبد   االسد قالا  جر د    إدا   إىل بغ اد يف اإل يالبة القدصلبة بها ب  ع الي الربقبة
 الشدكر  ولكدم   لدي  ما نشر حضرتكم مر املرجو - بغ اد االس قالا جر    صاح  احملرتم حضر . إ يالبا
 يف وهمبدة  فضدائح  حدوا  اجلرائد   ب دض  يف املدشدود   األيبدا   إىل  صدغي  الدب ض  بدأن   لدوح  حببد   - سل ا 

 ه ا مر صو   مب  عة هي االيبا  تلك بان  مسبا  صرح بغ اد يف إ يالبا دولة فقدص  - الغرب طرابلس
 حتدع  االسد قالا  جر د    وك بدع . (63) ”ال دراذ  يف اجلرائد   أصدحاب  مجبد   إىل البدا إ ي قدصد   مر ال ك   

 .(66) ”اإل يالبني فضائ  مر  س غب  طرابلس يف ال ربي الش   امس وا عام  ا” عدوان

  العراقية الصحافة يف بالتالي و العراقي الشارع يف ذل  أثر و املختار عمر استشهاد :الثالث الفصل
 مديقدة  يف. (61)بالرصداص   مبدا   م0170 أ لدوا  06 ب دا  خ  إع امده  ثم األسر يف ملت ا ا عمر لوقوع كان
 ال ربدي  ال داملني  يف كربى ضجة أح ثع جسبمة أثا  بدغا ي، يف اإل يالي االح الا سليات قب  مر سلوذ

 أسدف  ىصد   ال دام  إىل الربذ محله ما الدبأ هل ا كان وق ” ال راذ جر    وص  ها كله وال ام واإلسالمي
 سدبب   يف ال ضدحبة  و قد س  الوطدبدة  وميج  البيولة  ق   موطر ك  يف ب  ال رببة البالد يف عظبمني واس باء
 اس قرأته وأملا  حزنا  قلوبهم ملئع حب  الداس مشاعر عل  ال اج ة  ثا  ان كسع ال راذ ويف. (11) ”الواج 
 جماهد   إعد ام ” مدهدا  البدا     السوداء او رال د ذات وال أبني ال مجب  مقاالت مر ونشرت ك بع مبا الصحف
  كر م املت ا  عمر” و. (10) ”وطده سبب  يف  داض  عمره مر ال س ني يف وهو املت ا  عمر الغرب طرابلس

 عمدر ” و”. ال درب   دهب  ” و. (11) ”بدالقو   مغصدوب  وطدر  عدر  جماهد ا   كدان  بد    درعبة  حكومدة  عل  ثائرا 
 . ا .... (17) ”الشهب  برقة بي  املت ا 

 حصدرها  ميكدر  اللبببدة  ال و   قباد  يف الدضالبة ومسريته البي  حبا  عر ك ري  جوان  مجب ها يف تداولع
 إىل وإ دا ات  حملدات  مد   السدوسدبة  وثقاف ده  وتربب ده  ونشدأته   تصدب ه  تداولدع  :أوالهما مهم ني نقي ني يف

 .(13)م0110 عام اللبببة  و  ال قباد  اس المه ح   م0100 عام مد  اجملاه  ر ص وف يف ت  جه كب بة
 إىل تودعده  وهدي  جبا دة  عاط دة  صداغ ها  الدي  ال بدا ات  تلدك  ب لك فداا جهادها قواد ابر  مر فأصبح

 ناد ا الي و مو ها البيولة ألقاب بك  ذكر ا دما امسه مرص ة ال  ظبم وم اني ال داء بكلمات االيري م واه
 أن أال” ال دائر  والدزعبم  اجملاهد   بدالزعبم  تد به وهي ال ربي امال  جر    فقالع عصره يف قائ   داهلا كان ما

 الد دوس،  يف عمبقدا   أثدرا   وجهداد،  بيولدة  أعمداا    بد    مدر  مدد   علبددا   ردد كان وامسه املت ا  عمر للسب 
 ال دائر  باسدم  مدر   ذكرتده  الدي  ال دراذ  جر د    أمدا . (15) ”وأمجده  عدد ه  تد در  أن هلا و  األمساع عل  ووق ا 
” ال أببين مقاهلا ص   يف ك بع حب  املغربي والزعبم طرابلس جماه  باسم ومر  طرابلس و عبم سيالسدو

                                                
 .1ص ،م0170 نبسان 3 يف 0511 ال  د ،االس قالا جر    -63
 .ن سه املص   -66
 .7ص ،م0170 أ لوا 16 يف 7315 ال  د ،ال راذ جر    -61
 .ن سه املص   -11
 .ن سه املص   -10
 .0ص ،م0170 األوا تشر ر 06 يف 16 ال  د ،الوطين األياء -11
 .0ص ،م0170 ال اني تشر ر 01 يف 11  دال  ،األيبا  جر    -17
 .7ص ،م0170 األوا كانون يف 015 ال  د ،الوطين األياء جر    -13
 .7ص ،م0170 أ لوا 16 يف 1707 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -15
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 عدا   حبد  .. اإل يدالي  االسد  ما   أ اء الغرب طرابلس سبب  يف اجملاه  ر األبياا أعالم مر علم الرج 
...” الك در   ضد   المياإلس ال  ر  ه اء م   هب ا  ومض  واإلسالم ال روبة  رف عر م اف ا  مقاتال  حرا 

 ”األكرب الزعبم” بد الدهضة جر    ون   ه. (16) ”الشهب  برقة حامي املغرب بي  اهلل ذمة ف ي” بقوهلا وي م ه
 .(16)ك ري  ون وت بألقاب اإلسالم وص ى اطخبا  جر    ولقب ه(13)

 صدف  يف جت لده  أن حاولدع  بد   الرثداء  وكلمدات  الد دوت  كبد   مدر  احل  ه ا عد  تقف م الصحف لكر
 املائدة  يف أفر قبدا   ده تهم  الد  ر  األبرا  ال ظماء ثال  فاع ربته ال شر ر القرن تا  خ يل هم ال  ر األبياا

 عبد   واألمدر  ،(ال رنسدي  االس  ما  ض  اجلزائر ثو   قائ ) اجلزائري القاد  عب  األمري أوهلم األيري ، سدة
 وهدو  املت دا   عمدر  الشدهب   هدو  وال ال  ،(األسبان  ض املغرب يف الشهري  أنواا ثو   قائ ) اطخيابي الكر م

 مر له أن إال مبلغهما القو  مر  بلغ م وأن اآلن نشب ه ال ي وال ال ” ال ربي ال ام جر    عده قالع ال ي
 ه لده  مدا . ب درذ  البحدر  إلبده  ل دظ  فرقة مدهم   ع كلما ك ري ر، وأع اء قلبلني جبد  اليو   وك احه صربه

 إال ذكرناهمدا  مدا  اللد  ر  األمسدبني  ذ ددك  جد  إىل امسه نض  ثم يا  ني منج ه ه لدا ماو حب  مبصافحها
 عل  ال راقبة الصحف فضل ه كما. (11)”جمب  سج  مر بها اقرتن ما غري ا  ها ال لوعة القلوب يف وح ثع

 مقاهلدا  يف ل ربدي ا ال دام  اسد يردت  حبد   عدهدا  واملد اف   احلر دة  بيد   كان النه االوىل ال املبة احلرب ابياا
 ب د د  ال دا س  هد ا  كدان  واالس  ما ، امليام  سبب  يف ال ظم  احلرب يف   ياحر ال ام كان وببدما” قائلة

 إلبده   هد ه  م وأن الغر دز   إلبده  أه تده  ال ي احل  سبب  يف حما با اإل يالبة القوات عل   غري قواته مر ضئب 
 الدداس  و اح للحر دة  اجملاهد   صدوت - ال دام  هد ا  يف عادته- أي ع البي  م اف  صوت ولكر ال لم،

 أ سدالن   دكب   عدده  ك   ل لك. (011)”املت ا  عمر بيولة ونسوا وقو  ول تو ف هد نرب. عر   ح ثون
 ال صر  جاا اعظم مر هو املت ا  ف مر” الوطين األياء جلر    حر ها الي مقال ه يف وعاصره  امله ال ي
 .(010) ”مدا ع بال االسالم ابياا اكرب ومر

 الدي ” ال و  دة  املت دا   عمدر  غر دز  ” إىل تيرقع حب  قائ ها ذاتبة يف ال و   عم  اك ت فق  :وثانبهما
 مدر  وهدو ” فقالع ال ربي ال ام جر    تيرقع ذلك وإىل وال و  ني ال و   بني ال القة طبب ة عل  ان كسع

 مدر   داا ان إىل حت اج وال الداس،  ظلم أن حت  ال ألنها الظلم ل حا ب. آلير حني مر ال ام  ظهرها خنبة
 الباطد   لدبغض  غر دز    وحده  أعمداذ  ف دي  اإلهاندة،  ل غس   تصبا تهان ألن أو ل  و  الشتصبة مصلح ها

 ولد    األغرا ، به  يمح ال ي الكاذب اإلكرام املس  مر مر لداا الغر ز  ه ه قاوم ولو الظلم، عل  وثو  
 و ضع ك رتها عل  املغر ات عر ا د ت... ال ظبمة الد س ه ه أن إال القصو  أفتم واسكده ال ه  علبه
 ت وسد   ال امل   در   الصدحراء  إىل الدوثري  وال درا   اطخصدب   الوادي تركع ثم وجواد ببد قبة ال نبا حيام مر

 .(011) ...”الرماا غري فبها
  بددة  جدائز   تق ميده  مدر ( غراتسدباني ) اإل يدالي  القائ  اعلده ما عل   دا ال ربي ال ام جر    ك بع وق 

  ج  املت ا  عمر حوا لبس فأنه” قائلة املت ا  عمر برأس للدب  إ يالبة لري  ألف( 111.111) بد تق   ج ا

                                                
 7ص ،م0170 أ لوا 16 يف 7315 ال  د ،ال راذ جر    -16
 .3ص ،م0116 متو  6 يف 030 ال  د ،اإلسالمبة الدهضة جر    -13
 .7ص ،م0170 أ لوا 03 يف 0 ال  د ،اإلسالم ص ى جر    -16
 .0ص ،م0170 أ لوا 16 قس 1707 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -11

 .ن سه املص   -011
 .0ص ،م0170 األوا تشر ر 06 يف     ال  د ،الوطين األياء جر    -010
 .3ص ،م0170 أ لوا 16 يف 1717 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -011
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 ن دس  إىل ال دراذ  جر د    ذهبدع  كمدا . (017) ”حبباتده  مدوطدة  انصدا ه  مجبد   حبدا   ان ب  اونه ان ميكر واح 
 املقداتلني  كد   مدر  ج د   املت دا   عمدر  ان فبده  ذكرت ،(013) ”املت ا   أس  ر” عدوان حتع ك ب ه فبما القوا

 املداء  مدر  بقلبد   االوقدات  اك در  يف قد دوا ” وقد   واحد    جد   وكأنها تقات  نضالبة وح   لوائه حتع املدضو ر
 وهدو  صوته بأعل  قاا  وم اعوانه ومر ن سه مر واثقا الشهب  كان ل لك. (015) ”األمر اق ض  إذا واحلشبش

 كان النه باملوت  بالي وم. (016) ”ج    مر املت ا  عمر وسبظهر ب ونه س س مر  و  ال ان” اجلالد   ي بني
 .(013)الرتاب حلب ه  وا ي ح     ه عر ال و   سالح  رمي ال انه السدوسبني للزعماء اقسم ق 

 عمدر  إعد ام  مدر  حتقبقهدا  إىل إ يالبدا  تسد    كاندع  الدي  الد بجة عر فبها نبح  وق ة مر الب  ه ا وب  
 ؟ املق وا أم القات  اللبببة ال و   ساحة يف ان صر أ هما ون ساءا.  ا املت

 الدها دة  ح د   ال دو    اسد مرا   بوجدوب  واميانده  الق داا  يف الصلبة وإ ادته املت ا  عمر صرامة إن  ك بال
 بان واألو بي اإل يالي ال ام الرأي تضلب  إىل الرامبة االس  ما  ة السلية جهود كبري ح  إىل تض ف كانع

 هدي  مدا  هدداك  ال سدكر ة  اجراءاتها وان اللبيب القير  سود اهل وء وان ان هع ق  طرابلس يف احلقبقبة احلرب
 سدبدهي  السدوسي ال ائر بإع امه أن( غراتسباني) اع ق  ل لك. (016) ”الدياذ واس ة تأد ببة أعماا” جمرد اال

 لكدر . مقاومدة  وبد ون  نهائبا ال  ا  تلك صاباع  مر اإل يالبة للحكومة وميكر االب  إىل طرابلس يف ال و  
 وتقد  راتهم  الوهمبدة  تصدو اتهم  فشد   هلدم  اكد ت  اإلعدالن  ب د   اإل يالبدة  السدليات  واجه ها الي الد بجة

 الدا ئة مده   لق  ناموسا  والبيولة السباسة يف مرثر مر حوته وما ذكراه أصبحع كما” وال سكر ة السباسبة
 ”ال ظدام  األيدالذ  وسدائر  واإليدالص  والدزاهدة  وال بدات  والصرب البسالة يف هلا الال مة ال  وس اإلسالمبة

(011). 
 ح د   املهضدومة  حقدوقهم  باسد  اد   وامليالبة لالس  ما  مداهض هم يف ال رب الساسة به   سلح  مزا ” و

 إ يالبدا  علد   اليرابلسدبة  األمدة  مدر  جمسدم  اح جداج  عدر  عبدا    البيد   هد ا  تدا  خ  فدإن  أ سالن  كب  قاا
 الشبخ املوص  م ي به ب   ال ي امل  وح اطخياب هو البح  ه ا به خن  م ما ويري. (001) ”الغاصبة امل    ة
 إعد ام  ب د   أي 0173 نبسدان  6 املواف /  هد0756 حمرم 13 ب ا  خ بغ اد مر موسبلبين إىل ال بب ي حبب 

” ال راقبدة  الصدحف  أغل  شرتون سو  ا، أحناء ك  يف اطخياب أذ   وق  سدوات سع حبوالي املت ا  عمر
 السد اد   صداح    دا  :األفتدم  الدو  اء  و ئدبس  ال ا سدع   عدبم  موسدبلبين،  السبدو  الس اد  صاح  إىل

 لق  غريك، ح   ب أ حب  حقك  د هي ولكر تقوا فبما احلر ة م ء ولك ع     ييبا الصحف لك نشرت
 يف ال مبد   اثدره  هد ا  لبح ك كان وكم مسلما، وال عرببا ولسع واملسلمني، ال رب عد  البح  مر اك رت

 ب د   ال قدا ب  بغبدة  دامبدات  صدروح  وضدم   فات، ما تاليف عل  مضامبده ومتع اسالببه قمع ولو الد وس،
 طدرابلس  إقلبم أن لك وأقوا.. املق مات ل لك م كوسة الد بجة كانع ولكر ال  اء، ب   والص اقة ال باع 
 القيدر  هد ا  يف واملسدلمني  ال درب  مبقد  ات   ومدا  حتكم ل ع قرن  ب   هاء مض  وق  عربي، مسلم الغرب

                                                
 .0ص ،م0170  ب 06 يف 1133 ال  د ،ال ربي ال ام جر    -017
 .7ص ،م0170 أ لوا 16 يف 7315 ال  د ،ال راذ جر    -013
 .ن سه املص   -015
 .73 ال  د ،ال راذ جر    -016
 .33ص ،م0161 ،0ط ،دمش  ،ال رببة لبببا ،حقي مم وح. د -013
 .3ص ،0170  با 06 يف 1133 ال  د ،ال ربي ال ام -016
 .0ص ،م0170 األوا تشر ر 06 يف 16 ال  د ،األيبا    جر  -011
 .ن سه املص   -001
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  ومدا  ص اقة هي ه ه ه .. والدا  الظالم غري ال م  ر حضا   مر  وحا علبه أفاضع فما الضال ، املدكود
 البدوم  بده  ال ب  حتاوا ال ي ال ربي ه ا با ام اذكرك ان السباد  صاح   ا لي وامسح... واإلعالم لل روبة

 احلضدا    و سدوا  ال  ح بي  كان  وم بالدك وعرف ه ال ا  خ عرفه كما عرف ه، ال ي ربيال  ذلك ح ب  هو
  دوم  بأماندة  واحلضدا    ال لدم   سدالة  الد نبا  وعلمددا  اإلنسدانبة  يد مدا  وق  ال احتني ا حم وكان األمم واس اذ
 .(000)”ذلك عل   اه  األسبان وبالد بالدك وب ض الزمان، ناصبة عل  قبضدا

  اخلامتة
 الدي  الدوطين  ال حر در  حركدة  مدر  إهاببا  موق ا  وق ع ق  ال راقبة الصحافة   أن البح  ه ا مر تبني لق 
 ال ددو  ، أحدد اث عدر  ك ب دده فبمدا  جمسدد   السدوسدي،  املت ددا  عمددر بقبداد   اللددبيب، ال ربدي  الشدد   ياضدها 
 مرت الي السباسبة األنظمة قب  مر اعرتض ها الي الضغوط ك   غم واإلسالمي والقومي الوطين ونهجها

 قام وما الرب ياني االس  ما ي جاء ثم ومر امل روف وحكمها ال  مانبة ال ولة مر اب  اء ال راذ حكم عل 
 ت يبد   مدر  ال راقبدة  الصدحافة  متر الي السبئة األوضاع ه ه مر وبالرغم الوطدبة، الصحف ك  غل  مر به

 عر عراقبة صحب ة وال تغ   م أنها إال الدا ف، راذال  جلرح م اجل ها ثم ومر حمر  ها، واع قاا وإغالذ
 اإل يدالي،  ال د وان  ضد   الشدقب   اللدبيب  القيدر  يف واإلسدالم  ال روبدة  أبدداء  ياضها الي امل ا ك سري مراقبة

 هدد ه الن قداا  ال راقبددة الصدحافة  يف اللدبيب  الشدد   مقاومدة  أيبدا   قلددع فدرتات  كاندع  هددداك أن مدر  بدالرغم 
 الشدد   علدد  اإلنكلبددز فرضددها الددي اجلددائر  م0171 م اهدد   وياصددة ال ددراذ أوضدداع مب اجلددة الصددحف
 .املت ا  عمر الشه اء  بخ اس شهاد ب   ياصة م0170 سدة ب   ج    مر عادت لكدها ال راقي،

 واملراجع املصادر قائمة
 :العربية املصادر: أواًل

 .م0171 اإلسكد   ة، مصر، املت ا ، عمر حممود، أمح  -0   
 بغد اد،  ال داني،  ميب دة  ال راقبدة،  السباسدة  يف دو ه – اهلدامشي   اسني احلافظ، عب  سامي. د -1   

 .م0135
 .م0161 بغ اد أس  ، ميب ة ،0ج البوم، ح   تأسبسها مر بغ اد   راء اطخاقاني، علي -7  
 .م0157 بغ اد، امل ا ف، ميب ة عواصف، و عواطف الشرقي، علي د وان -3  
 .م0136 بغ اد، لليباعة، احلر ة دا  ،7ج يف،الرصا د وان -5  
 .م0131 اس قالهلا، و حتر رها و وثائقها احل   ة، لبببا  كري، فؤاد حمم . د -6  
 .م0161 ،0ط دمش ، ال رببة، لبببا حقي، مم وح.د -3  

 :اجملالت: ثانيًا
 .هد0753  ج  6 يف 05 ال  د بغ اد، اهل ا ة، لسان جملة  

 :اجلرائد: ثالثًا
 .م0170 األوا تشر ر 16 يف الصاد  ع دها الوطين، األياء جر    -0  
 .م0113 متو  11 يف 5 ال  د بغ اد،  كر، صاحل إبراهبم صاحبها الزمان، جر    -1  

                                                
 .0ص ،م0173 نبسان 01 يف بغ اد ،ال ميقراطي الوطين احلزب حاا لسان ،األهالي جر    -000



 
 م0171-0100موقف الصحافة ال راقبة مر ثو   عمر املت ا  

 

 289 

 ال دد د االنكلبز ددة، و ال رببددة بدداللغ ني ال دداميز  ددركة عددر صدد  ت البغ اد ددة، األوقددات جر دد   -7  
 .م0113  ب 06 بغ اد ،3661

 و م0116 أ لدوا  6 يف ،635 ال د د  بغد اد،  الب  ي، الغ و  عب  صاحبها االس قالا، جر    -3  
 حز ددران 0 يف 0615 ال دد د و م،0115 أ لددوا 05 يف 651 ال دد د م،0116 األوا تشددر ر يف 661 ال دد د
 .م0170
 .م0170 ال اني تشر ر 01 يف 11 ال  د األيبا ، جر    -5  
 .م0173 نبسان 01 يف ال ميقراطي،بغ اد الوطين احلزب حاا لسان األهالي جر    -6  
 .م0101 األوىل، السدة ،13 ال  د عام ، جب  جر    -3  
 .م0100/ هد0771 ص ر 01 يف 7 ال  د احلقوذ، جر    -6  
 املسدؤوا  مد  رها  بغ اد، اإلسالمبة، اهل ا ة مج بة تص  ها أسبوعبة صحب ة اإلسالم، ص ى -1  

 .م0171 أ لوا يف 0 ال  د اليائي ال  ر كماا ال حر ر  ئبس و ،ع مان إبراهبم
 .بغ اد ن،0100 ال اني كانون 71 يف 031 ال  د اإلسالم، ص ى جر    -01  
 .م0100 ال اني تشر ر 11 يف 001 ال  د بغ اد، اهلل، عيا لصاحبها اإلسالم، ص ى جر    -00  
 األوا تشددر ر 11 يف 016 ال دد د بغدد اد، ،صددلبوا إبددراهبم لصدداحبها بابدد ، صدد ى جر دد   -01  

 .م0100
 .م0110 األوا تشر ر 16 يف 37 ال  د بغ اد، أفدان، حسني صاحبها الشرذ، جر    -07  
 .م0117 أ ا  7 يف بغ اد ،033 ال  د القصببة، حسر صاحبها ال اصمة، جر    -03  
 .م0170 أ لوا 16 يف 7315 ال  د ال راذ، جر    -05  
 .م0171 حز ران 3 يف 11 ال  د بغ اد، اجلواهري، مه ي حمم  صاحبها ال رات،    جر -06  
 .م0113 متو  17 األ ب اء 050 ال  د بغ اد، ال مر، حلمي إبراهبم صاحبها امل ب ، جر    -03  
 .م0116  ذا  7 يف 60 ال  د بغ اد، اهلامشي،  اسني صاحبها الش  ، ن اء جر    -06  
 مجادي 17 يف 3 ال  د بغ اد، اليائي، كماا حمم  ال حر ر  ئبس اإلسالمبة،  ا ةاهل جر    -01  

 .م0153 أليرى
 .م0111 حز ران 70 يف 76 ال  د بغ اد، الوطر، جر    -11  
 


