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 الصحافة المتخصصة بالعراق/ الصحافة األدبية في العراق: بعنوان المحاضرة     

 لكً العرالٌٌن واألدباء الكتّاب من لفرٌك المجال إفساح فً المتمٌز دورها العرالٌة للصحافة كان       

 من األول فً صدرت إذ أدبٌة مجلة أول( الزنبمة) مجلة وكانت ، صفحاتها خالل من أنفسهم عن ٌعبروا

 األحد عبد المسؤول ومدٌرها صاحبها وكان الصغٌر المطع من  صفحة( 029)بـ 0299 األول تشرٌن

 ورواٌات لصص من األدب فنون بمختلف المجلة عنٌت ولد.  عون عطا تحرٌرها ورئٌس حبوش

 0291 آذار 01 فً عشر الثانً عددها صدور وبعد العربٌة باللغة اهتمت ولد ومسرحٌات وشعر

 كانون 92 فً األول عددها صدر أدبٌة أسبوعٌة( الجدٌدة الناشئة) جرٌدة وكانت. لرائها عن احتجبت

 جرأة من الجرٌدة هذه صاحب عن عرف ولما.  شكر صالح إبراهٌم األدٌب وصاحبها 0299 األول

 مرات للتعطٌل جرٌدته تعرضت فمد الوطن حك فً المفرطٌن الساسة على شهره سٌفا   للمه من واتخاذه

 ذرعا   السلطات بها ضالت ان بعد احتجبت حٌن 0291 حزٌران 2 حتى الصدور فً واستمرت عدٌدة

 الحسٌن عبد دمحم السٌد وكان 0291 األول كانون فً ببغداد صدرت فمد المرشد مجلة اما. الالذع بنمدها

 وعبد السهروردي المحسن وعبد الشهرستانً الدٌن هبة فهم فٌها حرر من ابرز أما.  امتٌازها صاحب

 األدٌب المعلوف اسكندر وعٌسى(  المعروف المصري العالم)  جوهري وطنطاوي الحسنً الرزاق

 ومنها المجتمع فً السائدة االجتماعٌة بالظواهر واهتمت والتارٌخٌة اللغوٌة بالمباحث عنٌت ولد اللبنانً

 جرٌدة الكرخً عبود المال اصدر ولد.  0292 األول ونكان حتى الصدور فً واستمرت الطالق ظاهرة

 تغلب السخرٌة وكانت األول العدد صدر 0292 الثانً كانون 01 ففً(  الكرخ)  باسم أسبوعٌة أدبٌة

 التندٌد فً واستخدمته الشعبً الشعر نشر إلى عمدت كما والسٌاسٌة األدبٌة مماالتها معظم على

 اصدر 0291 نٌسان 02 وفً 0291 األول كانون 1 حتى الصدور فً واستمرت وأسالٌبه باالستعمار

 دعت ولد الرحال حسٌن المسؤول مدٌرها أسبوعٌة أدبٌة جرٌدة فكانت(  الكرخ صدى)  جرٌدة صاحبها

 مشٌرة الوطنٌة والنزعة األدبٌة الصحافة بٌن وربطت األدبً الصحفً العمل فً اإلخالص إلى الجرٌدة

 أولفتها 0291 حزٌران 9 وفً.  أمته ومشكالت وطنه بمضاٌا العناٌة الرئٌسٌة األدٌب واجبات من الى

 صدى)  باسم أخرى جرٌدة صاحبها فاصدر األدبً بالنهج التزامها عدم بحجة الصدور عن السلطة

 لانون النتماها ونتٌجة المستمرة التشاؤم من مسحة علٌها طغت والتً 0210 نٌسان 9 فً(  التعاون

 صدرت 0292 تموز 00 وفً.  0210 اٌار 04 فً غلمها السعٌد نوري حكومة لررت الصحافة

 صاحبها وكان انتمادٌة اجتماعٌة سٌاسٌة ٌومٌة جرٌدة إنها تروٌستها فً جاء ولد(  الزمان)  جرٌدة

 إجراء وانتمدت والسٌاسٌة األدبٌة بالموضوعات اهتمت ولد شكر صالح إبراهٌم تحرٌرها ورئٌس

 أٌلول 01 فً أغلمت لذلن لبغداد الصهٌونً موند الفرد زٌارة ضد تظاهروا الذٌن الطلبة بفصل الحكومة

 المطع من صفحة بأربعٌن 0291 آب 02 فً(  الهدى)  باسم مجلة بغداد فً صدرت ولد. 0291



 ونشرت األدباء بتراجم المجلة وعنٌت الهاشمً المطلب عبد المسؤول ومدٌرها وصاحبها المتوسط

 .  0210 آب 02 فً احتجبت إذ سنوات ثالث الصدور فً واستمرت الحدٌث الشعر من نماذج

(  الومٌض)  باسم جامعة أسبوعٌة أدبٌة مجلة صدلً بكر لطفً اصدر 0211 الثانً تشرٌن 91 وفً

 نخلة وأمٌن رجٌب وٌوسف شكر صالح إبراهٌم فٌها حرر من واهم الكبٌر الحجم من صفحة عشرة بسبع

 األدبً وبالنمد والعالمً والعربً العرالً باألدب المجلة واهتمت.  علً ومصطفى الرصافً ومعروف

 صالح إبراهٌم مماالت فٌها كتب ما أروع من ولعل واألصالة باإلبداع ٌتسم عرالً أدب خلك إلى ودعت

 فً واإلخالص الكلمة لصدق رمزا   الرصاص للم من منها اتخذ والتً(  وزٌر للم)  بـ الموسومة شكر

 األول كانون 02 فً امتٌازها ألغً حتى الصدور فً واستمرت والمصانعة المداهنة عن والبعد النصٌحة

0214. 


