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ُّخاللُّالسٌاسًُّوتكوٌنهُّالمعاصر،ُّالعراقُّبناءُّفًُّمهمةُّمرحلةُّ،(1211ـ1291)ُّاألولُّفٌصلُّعهدٌُّعد ُّ

ُّالملنُّأنُّإالُّ،معاهداتًُّبرٌطانٌاُّمعُّالتحالفُّعاللةُّمنُّالرغمُّالعالمٌتٌن.ُّوعلىُّالحربٌنُّبٌنُّماُّفترة

ُّوالسماحُّالحزبٌةُّالحٌاةُّخاللُّمنُّالسٌاسًُّالوعًُّآلٌةُّإنماءُّعلىُّعملُّبلُّبالسلطة،ٌُّنفردُّلمُّفٌصل

ُّآخرُّبعدٌُّوما ُُّّالبرٌطانٌٌنٌُّزعجُّالوعًُّذلنُّوبدأ.ُّعلنٌةُّحزبٌةُّصحفُّبتأسٌسُّالعراقُّفًُّمرةُّألول

ُّالعشرٌنٌاتُّعمدُّفًُّخاصة ُّالبارزُّالدورُّوإعطاءُّالمسؤولٌاتُّتوزٌعُّعلىُّفٌصلُّرٌادةُّساعدتُّكما.

ُّلٌبرالًُّوبوازعُّالعراقُّفًُّالحزبٌةُّالصحافةُّخاللُّمنُّفٌهاُّالعرالٌٌنُّوللمثمفٌنُّالسٌاسٌةُّلألحزاب

ُّوالجمعٌاتُّاألحزابُّأمامُّعثرةُّحجرٌُّمفُّلمُّحٌثُّوالحماسٌة،ُّالمثالٌةُّالىُّمنهُّالعمالنٌةُّالىُّألرب

ُّالسٌاسًُّوالنضال ُّكانُّالتًُّونوالصها،ُّسلبٌاتهاُّرغمُّالدٌممراطٌةُّالمؤسساتُّتغٌٌبُّعلىٌُّعملُّولم.

ُّ.بالتنالضاتُّالمتخمُّووالعهُّوجودهُّخاللهاُّمنٌُّمارسُّأنُّتمدٌر،ُّأللُّعلىُّنظرهُّفًُّالعرالًُّالشعبُّعلى

ُّبالمثمفٌنُّوعاللتهُّخاصُّبشكلُّالحزبٌةُّوالصحافةُّعامُّبشكلُّالعرالٌةُّبالصحافةُّفٌصلُّعاللةُّإن

ٌُّستطٌعُّحالةُّإلىُّبالعراقُّالوصولُّاجلُّمنُّلومً،ُّمنظورُّولهاُّومستمبلٌةُّطموحةُّكانتُّالعرالٌٌن

ُّ.المومًُّمشروعهُّوبناءُّبرٌطانٌاُّمعُّالمضطربةُّالعاللةُّفض ُُّّبواسطتها

ُّاللٌبرالٌةُّالتٌاراتُّابرزُّعلىُّمتفتحةُّتمدمٌةُّأسسُّوعلىُّحرةُّفكرٌةُّممارسةُّإلىُّفٌصلُّدعاُّلمدُّ

ُّوالصحفٌٌنُّواألدباءُّالكتابُّمنُّالعدٌدُّبهاُّبدأُّلدُّكانُّالتًُّالجدٌدةُّالحالةُّوفكُّواالستمرارُّالغربٌة،

ُّالمستنٌرةُّاآلراءُّذويُّمنُّاألوائلُّالعرالٌٌن ُّالتًُّوالحمولُّالمواضٌعُّمنُّالعشراتُّنفرزُّانُّوٌمكننا.

ُّفًُّالبدريُّالغفورُّوعبدُّبطًُّروفائٌلُّهؤالءُّومنُّوصحفٌا ،ُّمٌدانٌا ُُّّومارسوهاُّفٌها،ُّوكتبواُّبهاُّاهتموا

ُّالصحفٌةُّالممالة) ُُّّفًُّالمدرسُّفهمًُّ،( ُّاألدبٌةُّالممالة) ُّالدجٌلًُّوكاظمُّالكرملًُّماريُّانستاسُّ،(

ُّالبناء)ُّفًُّالحصريُّ،ساطع(المرأةُّتحرٌر)ُّفًُّالزهاويُّصدلًُّجمٌل(ُّاللغةُّفمه)ُُّّفًُّجوادُّومصطفى

ُّ،(ُّالموسوعٌةُّاللغوٌةُّالفهرسة)ُّفًُّالجلبًُّ،داود(ُّالدٌنًُّالفكرُّإصالح)ُّفًُّالدملوجًُّفاروق(ُّالتربوي

ُّحلمًُّإبراهٌمُّ،(السٌاسٌةُّالكتابة)ُُّّفًُّشكرُّصالحُّإبراهٌمُّ،(الوطنٌةُّالمصٌدة)ُّفًُّافًالرصُّمعروف

ُُّّفًُّالكرخًُّعبودُّالمالُّ،(الدعائٌةُّالكتابة)ُّفًُّالعمر ُّالصحافة)ُّفًُّثابتُّنوريُّ،(الشعبًُّالشعر)

(ُّاإلصالحٌةُّاآلراء)ُُّّفًُّالجلٌلًُّسعٌدُّدمحمُّ،(السٌاسٌةُّالخطبة)ُُّّفًُّالبصٌرُّمهديُّدمحمُّالشٌخُّ،(الفكاهٌة

ُّالمومٌةُّالعاطفة)ُّفًُّشوكتُّسامًُّ، ُّفًُّالعمريُّارشدُّ،(العربٌةُّالمضٌة)فًُّاالعظمًُّعزتُّاحمد(

ُّاإلدارة)فًُّمشتاقُّطالبُّ،(المهاجرُّالشعر)فًُّالكاظمًُّالمحسنُّعبدُّ،(البلدٌةُّالهندسة)



(ُّ.ُّاالٌماظٌةُّالفكرة)ُّفًُّفٌضًُّسلٌمانُّ،(الحدٌثُّالعرالًُّالتارٌخُّكتابة)ُّفًُّالعزاويُّ،عباس(المدرسٌة

ُّالمجتمع،ُّلبلُّالدولةُّمرافكُّتنظٌمُّالىُّوسعواُّالصحافةُّمٌدانُّفًُّأنشطتهمُّالمستنٌرونُّمارسُّولمد

ُّاألساسُّهذاُّوعلىُّالرٌفُّلبلُّوالمدٌنةُّالدٌن،ُّلبلُّواللغةُّالتراث،ُّلبلُّوالعصرنةُّالعروبةُّلبلُّوالمطر

ُّوالتوجهاتُّاألفكارُّمنُّالمزٌدُّالستٌعابُّالمابلةُّالتأسٌسُّفترةُّالعشرٌنات،هًُّفترةُّاعتبارُّ،ٌمكننا

ُّ.الرصٌنةُّالحزبٌةُّوالصحافةُّوالسٌاسٌةُّالفكرٌةُّواألنشطة

ُّالعرالٌونُّعرفُّانُّبعدُّالعرالٌٌنُّالمثمفٌنُّمنُّكبٌرا ُُّّعددا ُُّّالعلنٌةُّالعرالٌةُّاألحزابُّصحافةُّاستمطبتُّلمد

ُّولد.ُّالعرالٌٌنُّالمثمفٌنُّأٌديُّعلىُّعدٌدةُّسٌاسٌةُّباتجاهاتُّذلنُّفًُّمتأثرٌنُّ،1299ُّعامُّالحزبٌةُّالحٌاة

ُّخاللُّمنُّالسٌاسًُّالشارعُّوتهٌجُّالمعارضةُّبموةُّالعرالٌةُّالسٌاسٌةُّالحٌاةُّالحزبٌةُّالصحافةُّرفدت

ُّوصدٌكُّحدٌدُّودمحمُّكبهُّمهديُّودمحمُّالجادرجًُّكاملُّأمثالُّالصحفٌةُّوالمنابرُّاألحزابُّبعضُّلٌادات

ُّ.الغانمُّوإسماعٌلُّالسبعاويُّوٌونسُّجمٌلُّوحسٌنُّشنشل

ُّفًُّوالسٌاسٌةُّالفكرٌةُّآرائهاُّعنُّللتعبٌرُّالحزبٌةُّالصحافةُّالسٌاسٌةُّاألحزابُّسخرتُّولمدُّ

ُّصدرُّفًُّاالفتتاحًُّالممالُّاهمهاُّمنُّكانُّالصحفٌةُّاألشكالُّبعضُّخاللُّمنُّوالتمدمُّواإلصالحُّالنهضة

ُّالصحفُّهذهُّصفحات ُّاستخدمتهاُّالتًُّواألدواتُّالوسائلُّأهمُّكذلنُّالحزبٌةُّالصحافةُّكانتُّولد..

ُّأفكارهاُّوبثُّنضالهاُّفًُّالفترةُّهذهُّخاللُّالعراقُّفًُّالسٌاسٌةُّاألحزاب ُّعلىُّالكبٌرُّاألثرُّلهاُّوكان.

ُّباإلصالحُّوالمطالبةُّالوطنًُّالشعورُّوترسٌخُّالمومٌةُّاألفكارُّبثُّفًُّفٌهاُّكتبواُّالذٌنُّاوُّمحررٌهاُّاٌدي

ُّالعراقُّفًُّالصهٌونًُّالنشاطُّتشجٌعُّفًُّالبرٌطانًُّالدورُّوكشفُّوااللتصاديُّواالجتماعًُّالسٌاسً

ُّعلىُّالعشرٌناتُّعمدُّخاللُّالعراقُّفًُّالحزبٌةُّالصحافةُّعملتُّفمدُّكذلن.ُّنفوذهاُّلترسٌخُّمنهُّواالستفادة

ُّواالجتماعٌةُّالسٌاسٌةُّاألوضاعُّلمعالجةُّالحكومٌةُّاإلجراءاتُّبعضُّونمدُّالسٌاسٌةُّالمفاهٌمُّنشر

ُّالعراقُّفًُّوالفكرٌةُّوالثمافٌةُّوااللتصادٌة ُّفضحُّفًُّمهمُّدورُّالعراقُّفًُّالحزبٌةُّللصحافةُّوكان.

ُّبماُّوتنبأُّ،ُّاستعمارٌةُّكظاهرةُّالصهٌونٌةُّالحركةُّشخصُّالذيُّالواعًُّالدورُّذلنُّالصهٌونً،ُّالنشاط

ُّ.ووحدتهاُّاستماللهاُّاجلُّمنُّالعربٌةُّاألمةُّنضالُّعلىُّسلبًُّوتأثٌرُّخطرُّمنُّلهاُّسٌكون

ُّعمدُّخاللُّالعراقُّفًُّالحزبٌةُّالصحافةُّوالعُّعنُّواضحةُّفكرةُّإعطاءُّوٌمكنناُُّّ

ُّ:ُُّّاآلتًُّالتمسٌمُّخاللُّمنُّالعشرٌنات

ُّ:العرالًُّالحرُّالحزبُّصحافةُّـ1

12/8/1299ُُّّبتارٌخُّالعرالٌةُّالنهضةُّوحزب9/8/1299ُُّّبتارٌخُّالعرالًُّالوطنًُّالحزبُّأجٌزُّانُّبعد

ُّاالنتدابُّهذاُّأسسُّعلىُّلائما ُُّّكانُّالذيُّوللحكمُّالعراقُّعلىُّالبرٌطانًُّلالنتدابُّمعارضانُّحزبانُّوهما

.ُُّّالمعارضٌنُّالحزبٌنٌُّمابلُّللحكمُّمؤٌدُّسٌاسًُّحزبُّتألٌفُّعلىُّفٌصلُّوالملنُّاالنتدابُّسلطةُّعملتُّ،

ُّالعرالًُّالحرُّالحزبُّأجٌز92/8/1299ُُّّفًُّالمعارضٌنُّالحزبٌنُّغلكُّالسامًُّالمندوبُّلررُّانُّوبعد

ُّوفخريُّالشاويُّالمجٌدُّوعبدُّالخالديُّتوفٌكُّمنُّتتكونُّلهُّالمؤسسةُّالهٌئةُّوكانتُّ،1/2/1299ُُّّبتارٌخ

ُّوإبراهٌمٌُّاسٌنُّوطهُّالزهاويُّصدلًُّوجمٌلُّغنٌمةُّوٌوسفُّغصٌبةُّوحسنُّبابانُّوصالحُّجمٌل

ُّالرحمنُّعبدُّالوزراءُّرئٌسُّنجل)ُُّّالنمٌبُّمحمودُّهوُّلهُّرئٌسا ُُّّللحزبُّالمؤسسونُّاختارُّولد.ُُّّالشواف

ُّ(.النمٌب

ُّالسامًُّالمندوبُّمنُّمطلكُّبتأٌٌدُّوٌحظىُّ،ُّالحاكمةُّالسلطةٌُّمثلُّالحزبُّهذاُّكانُّولماُّ

ُُّّأخرىُّتارةُّوبالتهدٌدُّتارةُّبالترغٌبُّااللوٌةُّسائرُّمنُّالٌهُّالمنتمونُّكثرُّفمدُّ،ُّالبرٌطانً ُّفًُّوكان.

ُّالتأٌٌدُّمعلنةُّبرلٌاتهمُّفانهالتُّ،ُّبالحكومةُّمصالحهمُّترتبطُّالذٌنُّالعشائرُّرؤساءُّالمنتمٌنُّهؤالءُّممدمة

ُّالحزبُّهذاُّفًٌُّرونُّالوطنًُّالحملُّفًُّالعاملونُّكانُّبٌنماُّالجدٌد،ُّالحزبُّإلى(ُّوعشٌرتًُّأنا)ُّواالنتماء

ُّبأيٌُّحظوهُّولمُّالتفاتُّأيٌُّعٌروهُّفلمُّالبرٌطانًُّالسامًُّالمندوبٌُّدُّفًُّأدواتُّإلٌهُّالمنتمٌنُّالساسةُّوفً



ُّاحترام ُّاألولىُّالسعدونُّالمحسنُّعبدُّوزارةُّوبمجًء. ُّالثانًُّتشرٌن99ُُّّـ1299ُّالثانًُّتشرٌن18ُّ)

ُّبٌنُّالمعمودة1299ُُّّسنةُّمعاهدةُّعلىُّللتصوٌتُّالتأسٌسًُّللمجلسُّانتخاباتُّإلجراءُّودعوتها(1291ُّ

ُّولدُّ،ُّالحكومةُّسخطُّبذلنُّفأثارُّ،ُّاالنتخاباتُّهذهُّالعرالًُّالحزبُّلاطعُّالعرالٌةُّوالحكومةُّبرٌطانٌا

ُّتشرٌن14ُّـ1299اٌلول13)ُّالثالثةُّالنمٌبُّالرحمنُّعبدُّوزارةُّاستمالةُّبعدُّالحزبُّهذاُّأهمل

ُّأولُّفهوُّالمعاصر،وكذلنُّالعراقُّتارٌخُّفًُّرسمًُّحكومًُّحزبُّأولُّالحزبُّهذاُّوٌعد(ُّ.1299الثانً

ُّالعاصمة)جرٌدةُّوهًُّالوطنًُّالحكمُّتارٌخُّفًُّبلسانهُّناطمةُّجرٌدةٌُّصدرُّعلنًُّحزب ُّصدرتُّالتً(

ُّوكان1299ُّ/الثانًُّتشرٌن/3ُّفًُّمنهاُّاألولُّالعددُّصدرُّحٌثُّالحزب،ُّتكوٌنُّعلىُّشهرٌنُّمرورُّبعد

ُّشــاكرُّالمحامًُّالمسؤولُّومدٌرهاُّالمذكورُّللحزبُّالمؤسسٌنُّاألعضاءُّاحدُّغصٌبةُّحسنُّصاحبها

92ُّ×21)ُّوبممٌاسُّصفحاتُّبأربعُّالعاصمةُّجرٌدةُّصدرتُّولد.غصٌبة ُّبمطبعةُّتطبعُّوكانتُّسم(

42ُّ)العددُّمنُّوابتداء ُُّّانهاُّدنــكور،االُّعزراُّالٌاهوُّالٌهوديٌُّملكهاُّالتًُّدنكور ُّتصدرُّأصبحت(

ُّ.ُّمحدودةُّكانتُّإمكانٌاتهاُّانُّعلىٌُّدلُّوهذا.فمطُّبصفحتٌن

ُّانُّمنُّالرغمُّوعلى(.141ُّ)ُُّّالعـــددُّمنُّابتداء ُُّّصفحاتُّبأربعُّالصدورُّإلىُّالعاصمةُّجرٌدةُّعادتُّولد

ُّلدُّوالموضوعٌةُّالفصاحةُّهذهُّانُّإالُّوالموضوعٌةُّوالجدُّبالفصاحةُّامتازتُّلدُّالجرٌدةُّهذهُّمماالت

ُّبهذاُّعدٌدةُّمماالتُّفنشرتُّاالحتالل،ُّدعائمُّوتثبٌتُّالعراقُّفًُّالبرٌطانٌةُّالسٌاسةُّلمساندةُّكرست

ُُّّافتتاحٌاتهاُّمعظمُّفًُّوالسٌماُّالصدد ُّمنُّصحفٌةُّوحمالتُّلمضاٌماتُّالعاصمةُّجرٌدةُّتعرضتُّولد.

ُّالعرالٌةُّالبرٌطانٌةُّللمعاهدةُّلمساندتهاُّنتٌجةُّمستمرةُّتهدٌدُّرسائلُّوكذلنُّالوطنٌةُّالصحفُّاغلبُّلبل

ُّفًُّاهتمتُّعندماُّالعراقُّحدودُّعنُّالدفاعُّفًُّلهاُّوطنٌا ُُّّمولفا ُُّّالعاصمةُّجرٌدةُّسجلتُّولد.1299ُُّّسنة

)ُّصحٌفةُّمماالتُّنشرُّأعادتُّحٌثُّالعربٌةُّالوحدةُّبموضوعُّاهتمتُّوكذلنُُّّالموصلُّبمضٌةُّ(81)العدد

ُّ.ُّاألولىُّصفحاتهاُّصدرُّعلىُّالمصرٌة(ُّالممطم

ُّالوزارةُّلررتُّعندماُّالتأسٌسًُّالمجلسُّانتخاباتُّإلجراءُّمؤٌدةُّالعاصمةُّجرٌدةُّكانتُّولدُّ

1291ُُُّّّالثانًُّتشرٌن99ُُّّـ1299ُّالثانًُّتشرٌن18ُّ)ُّاألولىُّالسعدونٌة ُّلامتُّانُّبعدُّإجراءها(

ُّمدةُّواتماصهاُّأعمالهاُّبمباشرةُّلألحزابُّوالسماحُّالمنفٌٌنُّإرجاعهاُّالىُّإضافةُّكثٌرة،ُّأمنُّبإجراءات

ُّبعدُّالعاصمةُّجرٌدةُّانُّ،غٌرُّالبالدُّكلُّفًُّانتخاباتُّإلجراءُّالجوُّمهٌئةُّ،ُّسنواتُّأربعُّالىُّالمعاهدة

ُّزمنٌةُّفترة ُّ ُّفٌهٌُّماطعُّبٌانا ُُّّالعرالًُّالحرُّالحزبُّاصدرُّانُّبعدُّاالنتخاباتُّمنُّمولفهاُّغٌرتُّ

ُّوالناصرٌةُّالدٌوانٌةُّمحافظتًُّفًُّالعشائرُّضمُّحولُّالداخلٌةُّوزارةُّالىُّاحتجاجا ُُّّلدمُّكماُّ،ُّاالنتخابات

ُّمعٌنةُّلالنتخاباتُّطرٌمةُّللعشائرُّالنُّاالنتخابُّلمانونُّمخالفُّألنهُّالمدنُّأهلُّمنُّالمنتخبٌنُّالى

ُّ.بالمانون

991ُّ)العددُّصدورُّعندُّاحتجبتُّإذُّالصدورُّفًُّالعاصمةُّجرٌدةُّتستمرُّولم /92ُُّّبتارٌخُّالصادر(

ُّفلمُّالصحٌفة،ُّهذهُّزوالُّفًُّعجلُّلدُّالعرالًُّالحرُّالحزبُّموتُّانُّبطًُّرفائٌلُّوٌذكر.1291ُّ/آب

ُّرئٌسا ُُّّالسعدونُّالمحسنُّعبدُّلبلُّمنُّغصٌبةُّحسنُّصاحبهاُّتوظٌفُّكذلنُّواحدة،ُّسنةُّحوالًُّاالُّتعمر

ُّالىٌُّعدُّولمُّفالعدلً،ُّاإلداريُّالسلنُّالىُّذلنُّبعدُّانتملُّالذيُّالتأسٌسًُّالمجلسُّفًُّاإلنشاءُّلدٌوان

ُّ.الوظائفُّاعتزالهُّبعدُّحتىُّالصحافة

ُّ:ُّالشعبُّحزبُّصحافةُّـ9

ٌُّاسٌنُّلبلُّمنُّالممدمُّالطلبُّوعلىُّالشعبُّلحزبُّاألساسًُّالمنهاجُّعلىُّالداخلٌةُّوزارةُّوافمتُّ

ُّجمٌلُّوفخريُّداودُّالشٌخُّواحمدُّالشبٌبًُّرضاُّدمحمُّمنُّكلُّوهمُّاآلخرٌنُّالحزبُّوأعضاءُّالهاشمً

ُّكمالُّوإبراهٌمُّثابتُّالحاجُّوسعٌدُّجًُّالٌاجهُّومزاحمُّرامزُّومحمودُّالفارسًُّونصرتُّالخوجهُّورشٌد

ُّ.1293/االولُّكانون/1ُّبتارٌخُّوذلنُّالفالحًُّاللطٌفُّوعبدُّالنورُّعبدُّوثابت



ُّجرٌدةُّأصدرُّولد.التمدمُّحزبُّبعدُّالعراقُّفًُّالبرلمانٌةُّاألحزابُّثانًُّالشعبُّحزبُّوٌعتبرُّ

ُّالىُّطباعتهاُّانتملتُّثمُّالبداٌةُّفًُّالفالحُّبمطبعةُّطبعتُّولد1294ُّ/الثانًُّكانون/93ُُّّفً(ُّالشعبُّنداء)

ُّ.االستماللُّمطبعة

ُّفلمُّصفحات،ُّأربعُّمنُّبدال ُُّّصفحاتُّبستُّالصحٌفةُّهذهٌُّصدرُّأنُّالشعبُّحزبُّحاولُّولدُّ

ُّبأربعُّتصدرُّفبمٌتُّبالحزبُّخاصةُّمطبعةُّوجودُّولعدمُّآنذانُّالصعبةُّالطباعٌةُّللظروفٌُّتمكن

ُّدامُّتولفُّبعد1292ُُّّعامُّالصدورُّالىُّعادتُّعندماُّصفحاتُّبستُّإصدارهاُّمنُّتمكنُّانُّالىُّصفحات

ُّالمضاٌاُّفًُّموالفها(ُّالشعبُّنداء)ُّلـُّكانُّولدُّ.1292/ُُّّأٌلول/8ُُّّف211ًُُّّالعددُّمنُّابتداء ُُّّسنتٌن

1299ُُّّعامُّالبرٌطانٌةُّالعرالٌةُّالمعاهدةُّمنالشةُّذلنُّمنُّالمهمة ُّفًُّمتمٌزُّمولفُّلهاُّكانُّوكذلن.

ُّفًُّحزبٌةُّجرٌدةُّأولُّفكانتُّاألكراد،ُّوالسٌماُّالمومٌةُّحمولهاُّالعراقُّفًُّالمومٌةُّاألللٌاتُّمنحُّموضوع

ُّالكردٌةُّالمناطكُّفًُّرسمٌةُّلغةُّالكردٌةُّاللغةُّجعلُّالىُّتدعوُّالعراق ُّالشعبُّنداء)ُّدافعتُّولد. ُّعن(

ُّعصبةُّدعوةُّعلىُّوالردُّالعراقُّبحكُّالتمسنُّوجوبُّالىُّالعسكريُّجعفرُّحكومةُّودعتُّالموصلُّلضٌة

ُّبنفسهُّنفسهُّإدارةُّعلىُّالعراقُّلدرةُّبعدمُّالمائلةُّاألمم ُّمماالتهاُّفًُّالوطأةُّشدٌدةُّالجرٌدةُّكانتُّولد.

ُّحٌثُّ،(1294ُّالثانًُّتشرٌن91ُُّّـ1293ُُّّحزٌران94ُّ)ُّالثانٌةُّالسعدونٌةُّالوزارةُّعلىُّالسٌاسٌة

ُّتوظٌفُّعنُّبالكفُّالوزارةُّوطالبت.ُّالحكمُّشؤونُّإدارةُّفًُّبالفشلُّواتهمتهاُّبشدةُّالوزارةُّهذهُّهاجمت

.ُّالدولةُّمٌزانٌةُّإرهاقُّفًُّأثرُّمنُّاألسلوبُّلهذاُّماُّوبٌنتُّالدولةُّدوائرُّفًُّالبرٌطانٌٌنُّوالسٌماُّاألجانب

ُّرئٌسهُّودخول(1298ُُّّالثانًُّكانون12ُُّّـ1294ُّالثانًُّتشرٌن91ُّ)ُّالثانٌةُّالعسكرٌةُّالوزارةُّوبتألٌف

ُّالحزبُّضعفُّالجدٌدةُّوزارتهُّمهامُّالىُّالشعبُّحزبُّعنُّوانصرافهُّفٌها،ُّللمالٌةُّوزٌرا ُُّّالهاشمًٌُّاسٌن

ُّالهاشمًُّطهُّوٌشٌر.1291ُّ/ُّتموز/2ُُّّبتارٌخ(211ُّ)ُّالعددُّصدورُّبعدُّالصدورُّعنُّجرٌدتهُّوتولفت

ُّبمصدُّكانُّالثانٌةُّالعسكريُّجعفرُّوزارةُّفًُّوحزبهُّالهاشمًٌُّاسٌنُّأخٌهُّاشترانُّأنُّالىُّمذكراتهُّفً

ُّسنتٌنُّحوالًُّدامُّتولفُّبعدُّالشعبُّنداءُّصحٌفةُّوعادت.ُّالمعارضةُّوإضعافُّالشعبُّحزبُّإضعاف

8ُُّّفً(1ُّـ211)العددُّبصدور ُّالبدريُّالغفورُّعبدُّالمسؤولُّمدٌرهاُّوكان1292ُّ/ُّأٌلول/ ُّاهتمتُّولد.

ُّالمطروحةُّالوطنٌةُّالمضاٌاُّالىُّباإلضافةُّوتطوراتهاُّالفلسطٌنٌةُّبالمضٌةُّالثانٌةُّفترتهاُّفًُّالشعبُّنداء

ُّالسٌاسةُّفٌهاُّتنتمدُّالتًُّالالذعةُّالمماالتُّاألولُّالعددُّومنذُّتنشرُّبدأتُّحٌثُّالعرالٌة،ُّالساحةُّعلى

ُّفلسطٌنُّفًُّالمومًُّبالوطنُّالصهٌونٌٌنُّووعدهاُّللعربُّالممطوعةُّالعهودُّنكثُّفًُّالبرٌطانٌة ُّولد.

ُّ.1211/الثانًُّكانون/94ُُّّبتارٌخ(144ُّ)ُّالعددُّصدورُّبعدُّالصدورُّعنُّالصحٌفةُّهذهُّاحتجبت

ُُّّ:ُّالعرالٌةُّالنهضةُّحزبُّصحافةُّـ1

ُّسٌاسًُّحزبُّإلنشاءُّالسامًُّالمندوبُّالىُّطلبا ُُّّالعرالٌةُّالنهضةُّحزبُّلدم1291ُُّّآبُّشهرُّأوائلُّفً

ُّأحالُّولد.ُّسٌاسًُّحزبُّبتألٌفُّالسماحُّلطلبُّرسمٌةُّبصورةُّمبادرةُّأولُّهذهُّوتعتبرُّالكاظمٌة،ُّممره

ُّاألحزابُّتألٌفُّأمرُّبانُّمنه،ُّمهمةُّمالحظةُّمعُّالوزراءُّمجلسُّالىُّالطلبُّهذاُّالسامًُّالمندوب

ُّتنتجُّأنُّالبدُّالسٌاسٌةُّالجمعٌاتُّتألٌفُّوانُّالدلٌك،ُّالبحثُّموضعٌُّوضعُّانٌُّجبُّالعراقُّفًُّالسٌاسٌة

ُّالوزراء،ُّمجلسُّفًُّاآلراءُّاختلفتُّولد.ُّمتضادةُّجماعاتُّالىُّالعراقُّأهلُّتفرٌكُّالىُّتؤديُّنزعةُّعنه

ُّإذاُّألنهُّجدا ،ُّضروريُّاألحزابُّتألٌفُّإن)ُّالمالٌةُّوزٌرُّحسمٌلُّساسونُّرأيُّكانُّاآلراءُّبٌنُّومن

ُّسرٌةُّتنظٌماتُّأثرهُّعلىُّتتألفُّذلنُّالحكومةُّمنعت ُّعلىُّالردُّكتابُّالمنالشاتُّهذهُّنتٌجةُّوكانت(.

ُّولكنُّالدستورٌة،ُّالحكوماتُّأسسُّمنُّألنهُّالسٌاسٌةُّاألحزابُّتألٌفُّمنُّالممانعةُّبعدمُّالسامًُّالمندوب

ُّ.بذلنُّالخاصُّالمانونُّصدورُّحتىُّوالروٌةُّالتأملٌُّرىُّالوزراءُّمجلس

ُّالجرجفجًُّومهديُّالجرجفجًُّأمٌنُّدمحمُّلبلُّمنُّالممدمُّالطلبُّعلىُّالداخلٌةُّوزارةُّوافمتُّولدُّ

ُّوعبدُّالبٌرُّومهديُّآغاُّلاسمُّوفائًُّواصفُّالظاهرُّاحمدُّوالشٌخُّكبهُّحسنُّودمحمُّكبهُّالرسولُّوعبد

ُّ.1299/آب/12ُُّّبتارٌخُّالسوزُّآلُّعونًُّالجلٌلُّوعبدُّالحسٌنًُّهللاُّوأسدُّاالزريُّالرزاق



ُّواجتماعُّبمظاهرةُّالعرالٌةُّالنهضةُّوحزبُّالعرالًُّالوطنًُّالحزبُّلٌامُّالىُّاإلشارةُّسبمتُّولدُّ

ُّالحزبٌنُّغلكُّالسامًُّالمندوبُّفٌصل،لررُّالملنُّلتتوٌجُّاألولىُّالذكرىُّبمناسبةُّالملكًُّالبالطُّأمامُّعام

ُّحزبُّرئٌسُّالجرجفجًُّأمٌنُّدمحمُّبٌنهمُّمنُّالعربًُّالخلٌجُّفًُّهنجامُّجزٌرةُّالىُّسٌاسٌةُّشخصٌاتُّونفً

ُّكبهُّالرسولُّوعبدُّالعرالٌةُّالنهضة ُّفًُّبتارٌخُّذلنُّكانُّولدُّللحزب،ُّالتنفٌذٌةُّاللجنةُّعضو.

ُّالى13/11/1292ُُّّمنُّفتبدأُّالمذكورُّالحزبُّنشاطُّمنُّالثانٌةُّالفترةُّأماُّ.1299ُّ/آب/92

ُّحوالًُّمرتُّإنُّوبعدُّكبه،ُّالرسولُّوعبدُّالجرجفجًُّأمٌنُّدمحمُّنفًُّانتهىُّانُّبعد1213ُُّّعامُّمنتصف

ُّفًُّالداخلٌةُّوزارةُّمنُّوطلبتُّللحزبُّجدٌدةُّإدارٌةُّهٌئةُّتكونتُّلذلنُّعودتهماُّعلىُّأشهرُّوتسعةُّسنة

ُّرئٌسُّالى1299ُّ/آب/92ُّفًُّغلمهُّعندُّضبطتُّالتًُّوأختامهُّالحزبُّأوراقُّتسلٌم13/11/1292ُّ

ُّ.الجرجفجـًُّأمٌنُّدمحمُّالحزب

ُّآراءهٌُّبثُّكانُّوإنماُّباسمهُّناطمةُّصحٌفةُّتكوٌنهُّبداٌةُّفًُّالعرالٌةُّالنهضةُّلحزبٌُّكنُّولمُّ

ُّالمناسباتُّفًُّتلمىُّكانتُّالتًُّالشعرُّولصائدُّالخطبُّوإلماءُّالمنشوراتُّتوزٌعُّطرٌكُّعنُّمبادئهُّوٌنشر

ُّجرٌدةُّأصدرُّتأسٌسهُّعلىُّسنواتُّأربعُّمرورُّوبعدُّخاصة،ُّالجمعةُّصالةُّبعدُّالمساجدُّوفًُّالعامة

1291ُّ/آب/13ُّاألربعاءٌُّومُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّمنُّاألولُّالعددُّصدرُّولدُّ.العرالٌةُّالنهضة

(ُّاالثنٌنُّالجمعة،ُّاألربعاء،)ُّاألسبوعُّفًُّمراتُّثالثُّتصدرُّوكانتُّالكبٌر،ُّالحجمُّمنُّصفحاتُّبأربع

ُّالتًُّالمطبعٌةُّاألخطاءُّوكثرةُّالطبعُّرداءةُّأنُّإالُّبغداد،ُّفًُّالنجاحُّبمطبعةُّمرةُّألولُّطبعتُّولد

ُّابتداء ُُّّفٌهاُّلتطبعُّالسالمُّدارُّمطبعةُّالىُّاالنتمالُّالىُّالجرٌدةُّاضطرُّوالثانًُّاألولُّالعددٌنُّفًُّظهرت

1291ُّ/آب/14ُّبتارٌخُّالصادرُّالثالثُّالعددُّمن ُّالصحفُّألوىُّمنُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّوتعد ُّ.

ُّالملكًُّالعهدُّخاللُّالعرالٌةُّالصحافةُّتارٌخُّفًُّوأجراهاُّالسٌاسٌة ُّرجالُّمنُّنخبةُّفٌهاُّساهمُّولد.

ُّكذلنُّرجٌب،ُّوٌوسفُّالحسٌنُّعبدُّودمحمُّالشرلًُّوعلًُّالشبٌبًُّبالرُّدمحمُّأمثالُّالوطنٌةُّالسٌاسة

ُّجــوادُّمصطفىُّأمثالُّالعرالٌٌنُّالمثمفٌنُّمنُّالكثٌرُّاستمطبت ُّبموةُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّوعرفت.

ُّاألخرىُّوالسٌاسٌةُّالحزبٌةُّالصحفُّعنُّمٌزهاُّالذيُّومتانتهُّأسلوبها ُّالنهضةُّجرٌدةُّاهتمتُّولد.

ُّلألوضاعُّالالذعُّنمدهاُّالىُّباإلضافةُّ،ُّأهدافهُّعنُّوالدفاع(ُّالعرالٌةُّالنهضة)ُّحزبُّمبادئُّبنشرُّالعرالٌة

ُّاالحتاللٌنُّبمساوئُّللعرالٌٌنُّوتذكٌرهاُّالخارجٌةُّالسٌاسٌةُّاألوضاعُّوتحلٌلُّالداخلُّفًُّاإلدارٌة

ُّالنٌابًُّبالمجلسُّنددتُّكماُّوالبرٌطانًُّالعثمانً ُّعلىُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّمماالتُّتمتصرُّولم.

ُّ.لهاُّالحلولُّواضعةُّاجتماعٌةُّموضوعاتُّعالجتُّبلُّالسٌاسٌةُّالموضوعات

ُّمناهضةُّحملةُّشنُّعاتمهاُّعلىُّالجرٌدةُّهذهُّأخذتُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّمنُّاألولُّالعددُّومنذُّ

ُّأنواعُّإلٌهاُّساندة(1298ُّ/ُّالثانًُّكانون/12ُُّّـ1294/الثانًُّتشرٌن/9ُّ)ُّالثانٌةُّالعسكريُّجعفرُّلوزارة

ُّللردُّممابلُّطائفًُّبتحرٌضُّاألخرىُّالصحفُّلهاُّتتصدىُّأنُّالىُّأدىُّمماُّطائفً،ُّوبتحرٌضُّالتهم

ُّوعلى.ُّالصحفُّهذهُّفٌهُّتحذر1291ُّ/ُّأٌلول/9ُُّّفًُّبٌانُّإصدارُّالىُّالحكومةُّفاضطرتُّبشدةُّعلٌها

ُّوتناهضهاُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّاستمرتُّواللٌن،ُّالشدةُّبٌنُّوجمعهُّالبٌانُّهذاُّصرامةُّمنُّالرغم

ُّبتعطٌلُّلرارا ُُّّالوزراءُّمجلسُّفأتخذُّالصحفٌة،ُّحمالتهاُّعلىُّالحكومًُّالبٌانُّعناهاُّالتًُّالزمان،ُّجرٌدة

1291ُّ/ُّاألولُّتشرٌن/99ُّبتارٌخُّالمنعمدةُّجلستهُّفًُّوالزمانُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدتً ُّظلتُّولد.

ُّصدورُّوحتى1291ُّ/ُّاألولُّتشرٌن/91ُُّّفً(19ُّ)ُّالعددُّصدورُّمنذُّمعطلةُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدة

ُّ.1298/ُّشباط/19ُُّّبتارٌخ(11ُّ)العدد

ُّالجمعةُّصالةُّعمبُّكبٌرُّجماهٌريُّاجتماعُّالحٌدرخانهُّجامعُّفًُّعمد1292ُّ/ُّآب/1ٌُّومُّوفًُّ

ُّفلسطٌنُّفًُّولعتُّالتًُّآبُّالبراقُّثورهُّبمناسبةُّالمثٌرةُّالوطنٌةُّوالمصائدُّالسٌاسٌةُّالخطبُّفٌهُّتلٌت

ُّالبالطُّلصدواُّصاخبةُّوطنٌةُّمظاهرةُّشكلُّعلىُّالمجتمعونُّخرجُّاالجتماعُّانفضُّوعندماُّ،1292ُّعام

ُّاألجنبٌةُّالممثلٌاتُّدورُّوبعضُّالبرٌطانٌةُّاالعتمادُّودارُّالملكً ُّلعرالٌةاُّالنهضةُّجرٌدةُّكانتُّولد.



ُّتغٌظُّالشدٌدةُّالحمالتُّهذهُّفكانتُّ،ُّاالنكلٌزُّعلىُّتحملُّالفترةُّهذهُّفًُّالعرالٌةُّاألحزابُّصحفُّوبمٌة

ُُّّاالحتجاجُّتلوُّاالحتجاجُّتمدٌمُّالىُّوتضطرهاُّالبرٌطانٌةُّاالعتمادُّدار ُّالوزراءُّمجلسُّلررُّولد.

1ُُّّبتارٌـــخ .ُّوالعــراقُّالعربًُّالعالمُّجرٌدتًُّوإنذارُّوالوطنُّالنهضةُّجرٌدتًُّتعطٌل1292ُّ/ُّأٌلول/

1292ُّ/أٌلول/8ٌُّــومُّالعرالٌةُّالنهضةُّجرٌدةُّتعطٌلُّبعدُّالعرالٌةُّالنهضةُّحزبُّاصدرُّولدُّ

ُّدارُّمطبعةُّفًُّتطبعُّوكانتُّالمتوسطُّبالحجمُّصفحاتُّبأربعُّصدرتُّولدُّ،(العراقُّصوت)ُّجرٌدة

ُّبنشرُّالعراقُّصوتُّجرٌدةُّواهتمتُّمحمودُّعلًُّالمحامــًُّالمسؤولُّمدٌرهاُّوكانُّ،ُّببغدادُّالسالم

ُّالفلسطٌنٌةُّبالمضٌةُّاهتمتُّكماُّأهدافهُّعنُّوالدفاعُّالعرالٌةُّالنهضةُّحزبُّمبادئ ُّجرٌدةُّتستمرُّولم.

19ُّ)ُّالعددُّصدورُّبعدُّالسوٌديُّتوفٌكُّحكومةُّعطلتهاُّاذُّطوٌال ُُّّالعراقُّصوت 92ُُّّبتارٌخ( ُّتشرٌن/

ُُّّ.1292/ُّالثانً

ُّ:ُّالتمدمُّحزبُّصحافةُّـ2

ُّملكٌتٌنُّإرادتٌنُّاستصدر1293ُّ/حزٌران/94ُّبتارٌخُّالثانٌةُّوزارتهُّالسعدونُّالمحسنُّعبدُّألفُّعندما

ُّغٌرُّاجتماعُّعمدُّالىُّاألمةُّمجلسُّبدعوةُّثالثةُّملكٌةُّإرادةُّاستصدرُّكماُّ،ُّاألعٌانُّمجلسُّأعضاءُّبتعٌٌن

ُّثم.األمةُّمجلسُّعلىُّلعرضهاُّاألساسًُّالمانونُّلتعدٌلُّلانونُّالئحةُّلتهٌئة1293ُّ/تموز/14ُُّّفًُّاعتٌادي

ُّالنوابُّتمرٌنُّمنهاُّالغرضُّكانُّالمجلسُّبناٌةُّفًُّتجرٌبٌةُّجلسةُّعمدُّالىُّالنوابُّمجلسُّأعضاءُّدعا

ُّأعلن1293ُّ/تموز/13ُّفًُّالجلسةُّهذهُّعمدتُّفلماُّالرئاسة،ُّودٌوانُّالمجلسُّرئٌسُّانتخابُّكٌفٌةُّعلى

ُّوالسادةُّمعتمدا ُُّّالعمريُّارشدُّومنُّرئٌسا ُُّّمنهٌُّتألفُّبرلمانًُّسٌاسًُّحزبُّتشكٌلُّلررُّانهُّالسعدون

ٌُّوسفُّوإبراهٌمُّزكًُّوأمٌنُّالواحدُّالعبدُّسعٌدُّودمحمُّجمٌلُّوفخريُّالعواديُّوكاطعُّطبٌخُّأبوُّمحسن

ُّ.الحــزبُّهذاُّفًُّأعضاء ُّ

ُّالطلبُّوعلى1293ُّ/آب/99ُّفًُّللحزبُّاألساسًُّالمنهاجُّعلىُّالداخلٌةُّوزارةُّصادلتُّوعندماُّ

ُّو(ُّالعراق)ُّجرٌدتاُّالحزبكانتُّوأعضاءُّالسعدونُّالمحسنُّعبدُّلبلُّمنُّالممدم ُّتؤٌدانه(ُّالعربًُّالعالم)

ُّبامتٌازهاُّوعهد(ُّاللواء)ُّجرٌدةُّفأصدرُّبلسانه،ُّناطمةُّجرٌدةُّلهُّتكونُّانُّلررُّالحزبُّ،ولكنُّمطلما ُُّّتأٌٌدا ُّ

ُّفًُّالكبٌرُّبالحجمُّصفحاتُّبأربعُّمنهاُّاألولُّالعددُّصدرُّولد.ُُّّالعزاويُّسعٌدُّدمحمُّالىُّإدارتهاُّومسؤولٌة

ُّوابتداء ُّ.ُّببغدادُّالفراتُّبمطبعةُّتطبعُّوكانتُّاألسبوعُّفًُّمراتُّثالثُّتصدرُّكانتُّولد.1298ُّ/آذار/93

ُّ.ُّالنجاحُّبمطبعةُّتطبعُّالجرٌدةُّهذهُّأصبحتُّالخامسُّالعددُّمن

ُّنوريُّلسٌاسةُّومهادنتهُّالشعبُّحزبُّرئٌسُّالهاشمًٌُّاسٌنُّسٌاسة(ُّاللواء)ُّجرٌدةُّانتمدتُّولدُّ

ُّالتمدمُّحزبُّخصومُّالجرٌدةُّهذهُّانتمدتُّفمدُّوكذلن.ُّالسٌاسٌٌنُّالمعارضٌنُّضدُّالشدةُّباستعمالهُّالسعٌد

ُّمماالتهاُّكلُّفًُّنهجهاُّهوُّهذاُّوكانُّدعاٌاتهمُّوسفهتُّآراءهمُّففندتُّمستملٌن،ُّأمُّحزبٌٌنُّأكانواُّسواء

ُّاللواء)ُّجرٌدةُّصدورُّعلىُّأشهرُّأربعةُّمنٌُّمربُّماُّمرورُّوبعد.االفتتاحٌة ُّجعفرُّحكومةُّأصدرت(

ُّجرٌدةُّإصدارُّالىُّالتمدمُّحزبُّدعاُّالذيُّاألمرُّ،1298ُّ/تموز/2ُّفًُّالجرٌدةُّبإغالقُّأمرا ُُّّالعسكري

ُّالعددُّصدرُّولدُّ،ُّالحزبُّبلسانُّالناطمةُّالثانٌةُّالجرٌدةُّوهً(ُّالتمدم)ُّجرٌدةُّفأصدرُّبلسانهُّناطمةُّأخرى

ُّومدٌرهاُّامتٌازهاُّصاحبُّوكان1298ُّ/الثانًُّتشرٌن/14ُّفًُّالكبٌرُّوبالحجمُّصفحاتُّبأربعُّمنهاُّاألول

ُّ.بغدادُّفًُّالنجاحُّبمطبعةُّتطبعُّوكانتُّ،ُّداودُّالشٌخُّسلمانُّالمحامًُّالمسؤول

ُُّّجرٌدةُّدافعتُّولدُّ ُُّّالتمدم) ُّ،ُّالثانٌةُّالسعدونُّوزارةُّوعنُّوأهدافهُّالحزبُّنظرُّوجهةُّعن(

ُّالتمدمُّحزبُّمعُّالعرالٌةُّاألحزابُّبمٌةُّتحالفُّالىُّودعت 13ُّ)العددُّمـــنُّوابتداء ُّ. ُّجرٌدةُّأصبحت(

ُّالتمدم) ُّبغدادُّفًُّاآلدابُّبمطبعةُّتطبع( ُّالتمدم)ُّجرٌدةُّاستحدثت1292ُّ/نٌسان/91ُّوفً. ُّجدٌدا ُُّّبابا ُّ(

ُّالسٌاسًُّاألفكُّفً)ُّبعنوان ُّالسٌاسٌةُّاألوضاعُّوالتحلٌلُّبالنمدُّفٌهُّتناولتُّاألولىُّصفحتهاُّوعلى(

ُّالعالمٌة ُّعامةُّبرلٌات)بعنوانُّأٌضا ُُّّاألولىُّصفحتهاُّوعلىُّجدٌدا ُُّّبابا ُُّّاستحدثتُّكما. ُّفٌهُّاستعرضت(



ُّلصٌرةُّبممتطفاتُّعلٌهاُّمعلمةُّوالعربٌةُّالعالمٌةُّاألحداث ُّخارجٌٌنُّمراسلٌنُّلهاُّالجرٌدةُّعٌنتُّولد.

(ُّالتمدم)ُّجرٌدةُّمنُّاألخٌرةُّاألعدادُّمراجعةُّخاللُّومن.ُّوالخارجٌةُّالداخلٌةُّباألخبارُّلموافاتهاُّوداخلٌٌن

ُّكانون12ُّ)الثالثةُّالسعدونُّالمحسنُّعبدُّلوزارةُّواإلسنادُّالدعمُّتمدٌمُّعلىُّركزتُّإنهاُّنتلمسُّانُّنستطٌع

1292ُُّّنٌسان98ُُّّـ1298ُُّّالثانً ُّمشروعُّغرارُّعلىُّبرٌطانٌاُّمعُّمعاهدةُّإبرامُّاللتراحُّتبنٌهاُّفً(

ُّلصحٌفتًُّالتمدمُّلحزبُّالمعارضةُّالصحفُّعلىُّشدٌدةُّحملةُّشنتُّولد.ُُّّالبرٌطانٌةُّالمصرٌةُّالمعاهدة

ُّ.1292/آٌار/3ُّفًُّالصدورُّعنُّفتولفتُّالصحفُّتلنُّامامُّالثباتُّمنٌُّتمكنُّفلمُّواالستماللُّالعراق

ُّ:ُّالموصلُّفًُّالعرالًُّاالستماللُّحزبُّصحافةُّـ3

:ُُّّالسادةُّمنُّمكونا ُُّّوكانُّ،1292ُُّّعامُّأٌلولُّمنُّاألولُّفًُّالعرالًُّاالستماللُّحزبُّتشكلُّ

)ُّالشربتًُّبنُّومكً(ُّمعتمدا ُّ)ُُّّأفنديُّصدلًُّدمحمُّوالمحامً(ُّرئٌسا ُّ)ُّالسعرتًُّآغاُّلاسمُّآلُّوفائًُّآصف

ُّاحمدُّوالدكتورُّعلًُّالحاجُّهللاُّوعبدُّباشًُّعطاُّوإبراهٌمُّثابتُّالحاجُّسعٌد:ُّاألعضاءُّومن(ُّسكرتٌرا ُّ

ُُّّالصابونجًُّوشرٌفُّداللًُّجمٌلُّوالدكتورُّمحفوظ ُّعروبةُّعنُّالدفاعُّهًُّالحزبُّهذاُّغاٌةُّوكانت.

ُّبلسانهُّناطمةُّأسبوعٌةُّجرٌدةُّاالستماللُّحزبُّاصدرُّولد.ُُّّالعراقُّاستماللُّسالمةُّعلىُّوالتأكٌدُّالموصل

ُّجرٌدةُّوهً ُّالعهد) ُّبتارٌخُّاألولُّعددهاُّصدرُّولدُّالموصلُّمدٌنةُّفًُّثالثاءٌُّومُّكلُّتصدرُّوكانت(

ُّثالثاءٌُّومُّكلُّتصدرُّعربٌةٌُّومٌةُّسٌاسٌةُّجرٌدةُّأنهاُّتروٌستهاُّفًُّوجاء.1293ُّ/ُّالثانًُّكانون/93

ُُّّالحزبُّشعارُّالجرٌدةُّاسمُّفوقُّكتبُّولدُّالعرالً،ُّاالستماللُّحزبُّحالُّلسانُّوهًُّمؤلتا ُّ ُّلٌس)

ُّبأربع(ُّالعهد)جرٌدةُّصدرتُّولدُّ،(ُّمسؤوال ُُّّكانُّالعهدُّانُّبالعهدُّوأوفوا)ُّوتحته(ُّسعىُّماُّإالُّلإلنسان

92ُّ×21)ُّوبممٌاسُّأعمدةُّأربعةُّعلىُّالواحدةُّالصفحةُّواحتوتُّصفحات ُّمماالتهاُّمعظمُّوكانت.سم(

ُّحظًُّولد.ُّوجغرافٌةُّوالتصادٌةُّتارٌخٌةُّدراساتُّعنُّعبارةُّموضوعاتهاُّوكانتُّالموصلُّلضٌةُّحول

ُّمالٌةُّبمساعداتُّعلٌهٌُّبخلُّلمُّحٌثُّاألولُّفٌصلُّالملنُّبدعمُّالموصلُّفًُّالعرالًُّلاالستمالُّحزب

ُّ.العراقُّلصالحُّالموصلُّلضٌةُّلكسبُّالعامُّالرأيُّإعدادُّفًُّنشاطهُّمواصلةُّعلىُّبهاٌُّستعٌن

ُّاألترانُّمطالبُّلدحضُّصفحاتهاُّوفتحتُّالموصلُّلضٌةُّسبٌلُّفًُّنفسهاُّالجرٌدةُّجندتُّولمدُّ

ُّخطابُّاألولُّعددهاُّفًُّنشرتُّحٌثُّالمشروعةُّالوطنٌةُّالحموقُّتؤٌدُّالتًُّالمماالتُّبنشرُّوذلنُّفٌها

ُّعروبةُّفٌهاُّاكدُّولدُّالموصلُّفًُّالوطنًُّالدفاعُّجمعٌةُّفًُّألماهاُّالتًُّالعلماءُّرئٌسُّأفنديُّهللاُّعبد

ُّاالستماللُّسبٌلُّفًُّالموصلٌونُّلدمهاُّالتًُّبالتضحٌاتُّمذكرا ُُّّالموصل ُّالعهد)ُّجرٌدةُّودعت. ُّالى(

ُّالنفسُّعلىُّاالعتماد)بعنوانُّلهاُّممالُّفًُّالمهضومةُّالحموقُّنٌلُّفًُّالنفسُّعلىُّاالعتماد ُّمستنكرة(

ُُّّللموصلُّحكمهمُّأثناءُّفًُّبأفعالهمُّإٌاهمُّمذكرةُّاألترانُّبعودةُّالمطالبةُّاألصواتُّبعض ُّهذاُّوعند.

ُّمنُّكل:ُُّّ)ُّفٌهُّجاءُّافتتاحٌا ُُّّمماال ُّ(ُّالتصدق)ُُّّعنوانُّتحتُّالثالثُّعددهاُّفًُّالعهدُّجرٌدةُّنشرتُّالهدف

ُّجرٌدةُّواستخدمت(.ُُّّالتصدقُّعربٌةُّلٌستُّالموصلُّوانُّ،ُّالتصدقُّتركٌاٌُّصٌرُّالعربًُّانُّلنٌُّمول

ُّالعهد) ُّحٌثُّالتركٌةُّللمطالبُّورفضهاُّالموصلُّفًُّالعرالٌةُّالوطنٌةُّالحموقُّتأكٌدُّفًُّالكارٌكاتٌر(

ُّحدٌدٌةُّسلسلةُّظهرهُّوراءُّأخفىُّولد(ُّالتركًُّالوحش)ُّشابا ٌُُّّمثلُّكارٌكاتٌرا ُُّّالعاشرُّعددهاُّفًُّنشرت

(ُّالعربًُّالعلم)ُّالبهًُّالعربًُّبثوبهاُّتختالُّوهً(ُّالموصل)ُُّّفتاةُّأمامهُّفٌهُّتمرُّالذيُّالولتُّفًُّوسكٌنا ُّ

ُّالصورةُّتحتُّوكتبت!ُّ.ُّال!ُُّّال!ُُّّالُّبمولهاُّالتركٌةُّالمٌودُّترفضُّوهًُّعلٌهاُّاالنمضاضٌُّحاولُّوهو

ُُّّمفادهُّتعلٌما ُّ ُّوهكذاُّوسكاكٌنهمُّالتركٌةُّالسالسلُّترفضُّالعالمٌنُّومعشولةُّالفاتنةُّالحسناءُّالموصل)

ُّ(.أخٌرا ُُّّطلبهمُّلابلت

ُّفأكدت.ُُّّالعراقُّفًٌُّعمدُّنٌابًُّمجلسُّألولُّاالنتخابٌةُّالتوعٌةُّفً(ُّالعهد)ُّجرٌدةُّأسهمتُّولدُّ

(ُّالعراقُّفًُّالنٌابٌةُّاالنتخابات)ُُّّعنوانُّتحتُّفذكرتُّ،ُّالثانوٌٌنُّالمنتخبٌنُّاختٌارُّفًُّالتأنًُّضرورة

ُّالتمالٌدُّبشدةُّالجرٌدةُّهذهُّوانتمدت.ُّالثانوٌةُّاالنتخاباتُّإجراءُّوعنُّالنٌابًُّالمجلسُّلعمدُّاالستعداداتُّعن



ُّتحكٌمُّالىُّودعتُّالالمعةُّواألسماءُّوالجاهُّالمحسوبٌةُّعلىُّوالمرتكزةُّاالنتخاباتُّأثناءُّفًُّبهاُّالمعمول

ُّ.المضٌةُّهذهُّعالج(ُّوالمنتخبونُّالمنتخبون)ُّبعنوانُّافتتاحٌا ُُّّمماال ُُّّفنشرتُّبالنفسُّالثمةُّوزرعُّالعمول

ُّفًُّنملتُّلدُّالورودُّإكلٌلُّومجلةُّالموصلُّجرٌدةُّمثلُّالموصلٌةُّالصحفُّبعضُّكانتُّوإذاُّ

ُّعنُّتصورُّأيُّعلٌهاُّالمائمونٌُّمتلنُّانُّدونُّمنُّونشاطاتهاُّالصهٌونٌةُّالحركةُّأخبارُّأعدادهاُّبعض

ُّنبهتُّلد(ُّالعهد)ُّجرٌدةُّفانُّ،ُّحمٌمتهاُّعلىُّالصهٌونٌةُّمخاطرٌُّدركواُّولمُّالصهٌونٌةُّالنشاطاتُّطبٌعة

ُّلفلسطٌنُّبلفورُّاللوردُّزٌارةُّاستنكرتُّفإنهاُّكذلنُّ،ُّبلفورُّوعدُّلتنفٌذُّوسعٌهاُّالصهٌونٌةُّأخطارُّالى

ُّالصهٌونٌةُّادعاءاتُّودحضتُّفلسطٌنُّعربُّللوبُّفًُّتأثٌرُّمنُّالزٌارةُّعكستهُّماُّوأوضحتُّوسورٌا

ُّالتارٌخُّان:ُّ)ُّوأحداثهُّبالتارٌخُّمستشهدة(ُّالفلسطٌنٌةُّالمضٌة)ُُّّاالفتتاحًُّممالهاُّفًُّفمالت.ُُّّفلسطٌنُّفً

ُّالصهٌونٌةُّبالمومٌةُّعرفتُّلومٌةُّحدٌثا ُُّّأوُّلدٌما ٌُُّّعرفُّلم ُّالعربُّبمخاطبةُّممالهاُّالجرٌدةُّواختتمت(.

ُّ)لائلة ُّالبلفوريُّالوعدُّعلىُّوثباتُّلوةُّمنُّنفوسهمُّفًُّبماُّولٌحتجواُّالعربُّأبناءُّالعربُّفلٌنهض:

ُّ(.أجدادهمُّمنُّاستلموهُّجلٌلُّأرثُّعلىُّبدمائهمُّولٌحافظواُّالصحٌحةُّبحمولهمُّولٌطالبواُّمسعاهُّولٌماوموا

ُّلما)ُّوبرٌطانٌاُّالعراقُّحكومةُّبٌنُّالمعمودة1294ُُّّمعاهدةُّضدُّاالستماللُّحزبُّلموالفُّونتٌجةُّ

ُّاالستفادةُّذلنُّخاللُّلبرٌطانٌاُّوٌتسنىُّسنة93ُُّّمدتهاُّانُّحٌثُّالعراقُّلمصلحةُّإضرارا ُُّّفٌهاُّوجد

ُّلرارا ُُّّالداخلٌةُّوزارةُّأصدرتُّفمدُّ،ُّالمعاهدةُّهذهُّمنُّالمماثلُّالجرٌدةُّومولف(ُّالموصلُّنفطُّواستخراج

ُّالموصلُّفًُّالعرالًُّاالستماللُّحزبُّحالُّلسانُّالعهدُّجرٌدةُّبتعطٌل ُّبعضُّانُّمنُّالرغمُّوعلى.

ُّالعهدُّجرٌدةُّإغالقُّاثرُّفًُّاصدرُّلدُّالموصلُّفًُّالعرالًُّاالستماللُّحزبُّانُّاتفمتُّلدُّالمصادر

ُّالعراقُّفتى)الثانٌةُّجرٌدته ُّوكانُّالموصلُّلضٌةُّانتهاءُّبعدُّنشاطهُّإٌمافُّلررُّلدُّالحزبُّهذاُّأنُّإال(

ٌُّشٌرُّحٌنُّفًُّ،1298ُُّّلسنةُّاالنتخابٌةُّاألوضاعُّحولُّالملنُّإلىُّأرسلهاُّالتًُّالبرلٌاتُّلهُّنشاطُّآخر

ُّفً(ُّالعراقُّفتى)ُّجرٌدةُّامتٌازُّمنحُّلدُّسرسمُّهللاُّفتحُّمتًُّانُّالى1214ُُّّلسنةُّالرسمًُّالعرالًُّالدلٌل

ُّوهذاُّ،1213ُّ/آذار/13ُّفــــًُّمنهاُّاألولُّالعددُّصدرُّولد1292ُّ/ُّاألولُّتشرٌن/19ُُّّبتارٌخُّالموصل

ُّ.المذكورُّالحزبُّبلسانُّناطمةُّتكنُّلمُّالمذكورةُّالجرٌدةُّانٌُّؤكدُّما

 


