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 .العثماني العهد في الصحافة: وتطورها العراق في الصحافة نشأة: بعنوان المحاضرة     

 المسماة العراق فً جرٌدة أول أنشأ الذي(  باشا مدحت)  الوالً ٌد على صحافته مٌالد العراق شهد

 الفرمانات)  و اإلصالحٌة آرائه لنشر وإنما ، لصده ثمافً لغرض ال م1;96 عام(  الزوراء)

 عن فضال   شكاوي وهنان وأوامر، صـحافة هنان أن إلى الشعب نبهت أنها للحك وإحمالا  (، السلطانٌة

 مدٌنة البرٌطانً الجٌش احتل أن إلى سنة وأربعٌن تسع مدة الصدور فً استمرت ولد .األخرى األخبار

 كان ولد . عددا  ( 9491) منها صدر ما مجموع وبلغ األنظار عن توارت حٌث 9191 سنة بغداد

 المواطنٌن لرسائل صدرها تفتح الزوراء كانت كما المهمة العراق مناطك بعض فً مراسلون للزوراء

 األحٌان من كثٌر فً وإنها العصر، ذلن مثمفً بٌن انتشارها على ٌدل الذي األمر مشاكلهم وتعرض

 هامة موضوعات الزوراء تناولت ولد. مؤثر خبر أو عابرة فكرة نتٌجة لرائها بٌن صدى تحدث كانت

 فً األمٌة وتفشً الجهل بوطأة ٌحسون ممن الكثٌرٌن بال تشغل كانت إنها ٌبدو ملحة مشاكل وعالجت

 .الوالٌة

 :يأتي كما وهي العثماني العهد خالل صدرت مهمة عراقية صحف ثالث نميز أن الدور هذا في يمكننا

 :   الزوراء جريدة. أ

 الرسمٌة جرٌدته بتأسٌسه العرالٌة الصحافة خلك فً األساس الحجر وضع من أول( باشا مدحت) ٌعد

 إلٌه تصل كانت فمد. الصحافة من محروما   الفترة هذه لبل العراق وكان. م 1;96 عام( الزوراء)

 عام األمر أول(، الصحافة العثمانٌة السلطنة عرفت حٌث) استانبول السلطنة عاصمة من الصحف

 الجرٌدة فكانت التركٌة،( ولائع تموٌم) جرٌــدة بتأسٌس أمره محمود السلطان اصدر عندما م 9689

 ألنها العربٌة لغتهم من أكثر وكتابة لراءة التركٌة ٌعرفون العرالٌون وكان العراق تصل التً الوحٌدة

( الجوائب) جرٌـــدة ولعل آنـذان معدومة فكانت العربٌة الجرائـد أما.  التعلم ولغة الرسمٌة الدولة لغة



 شاع والتً العراق فً انتشارا   أكثرها م 4;96 عام األستانة فً ظهرت التً الشدٌاق، فارس ألحمد

 .العرالٌٌن المثمفٌن شرٌحة بٌن تداولها

وكان الوالً حرٌصا على االستفادة المصوى من المطبعة فصحب لها معه من إسطنبول الكادر الفنً 

مدٌر المطبعة وصحفً ومهندس لصٌانة المطبعة. اما إٌرادات المطبعة  والصحفً معا، فكان بٌنهم

والصحٌفة فكان ٌعتمد على ما ٌباع من الصحٌفة بصورة رئٌسٌة، واجور طبع المطبوعات لدوائر 

الوالٌة ونشر اإلعالنات كما استورد مدحت باشا نتٌجة لزٌادة الحاجة الى المطبوعات مطبعة جدٌدة تدار 

تحرن بوساطة البخار وماكنة أخرى مخصصة للطبع بالحروف فمط تطبع وجهً الورلة بماكنة كبٌرة ت

 .دفعة واحدة

لحجم ولد صدرت جرٌدة الزوراء بأربع صفحات، صفحتان باللغة العربٌة وصفحتان باللغة التركٌة وبا

، وتعد ممدمة العدد األول من الجرٌدة بمثابة المفتاح ثة أعمدة طوٌلةالمتوسط، حٌث تحتوي على ثال

وفلسفتها المستمبلٌة، فضال  وأسباب صدروها ألهدافهااألساس لدراسة تارٌخها. وفً الممدمة توضٌح 

ولمد  عن انها عكست ابعاد مشروع الوالً مدحت باشا لتحدٌث العراق وإصالح أوضاعه العامة،

العثمانٌة )المراسٌم( التً ٌعٌن بموجبها والة بغداد واعتادت  اعتادت الزوراء نشر نصوص الفرامٌن

 كذلن نشر خطبهم عند تسلمهم الوالٌة ومتابعة اخبار الوالً وتنمالته واسفاره.

وتعد جرٌدة الزوراء مصدرا رئٌسا لتارٌخ العراق الحدٌث اذ كانت تنشر اخبار شؤون والٌة بغداد 

لطانٌة ونصوص المعاهدات واخبار حركات العشائر وتتابع واحوالها ونصوص الموانٌن واالوامر الس

الوالٌة وكان العاملون فٌها من الجهاز  إلدارةعاللات العراق بالدول المجاورة، وهً تابعة إدارٌا ومالٌا 

الوظٌفً الحكومً ومن ثم كانت تعبر عن سٌاسة الوالٌة، فلم ٌظهر فٌها ما ٌتعارض مع السٌاسة 

 ولم تنشر أفكارا ال تنسجم مع سٌاسة اإلدارة الحاكمة. تكن صحٌفة رايلم  ال نهاالعثمانٌة 

وثد اهتمت بأخبار تطوٌر أوضاع والٌة بغداد والذي ظهر ذلن من خالل تشكٌل لجان خاصة بأمر من 

، واهتمت بمتابعة مظاهر السلطة المركزٌة للبحث فً سبل وأسباب االعمار التً كانت تحتاج الٌه بغداد

 مضاة والمحاكم والضرائب والبلدٌة.كانت تعانٌه بغداد، وتابعت اخبار ال التاخر الذي

 فتمٌز العثمانً، العهد ذلن فً السائد لألسلوب انعكاسا   الدور هذا فً الزوراء تحرٌر أسلوب كان

 من وكان ، الذوق ٌمبلها ال بصورة المول زخرف إلى والجنوح األدبٌة المماٌٌس عن واالبتعاد بالركاكة

 وكانت.  فٌه طائلة ال الذي والبٌان المخل والبدٌع الممل السجع استعمال األسالٌب تلن تردي مظاهر

 العبارة مذكراته فً فٌضً سلٌمان ٌذكر إذ للسلطان، بالدعاء تبدأ الصحٌفة هذه من األولى الصفحات

 رب رسول وخلٌفة المؤمنٌن، أمٌر موالنا عمر هللا أطال:  ) اآلتً بالنص الزوراء بها تبدأ التً



ٌن وخالان الشرٌفٌن، الحرمٌن خادم العالمٌن،  الخالان بن والخالان السلطان، بن السلطان والبحرٌن، البرَّ

(. الخ…  نصره راٌة األعداء بالد على ونشر عهده وأسعد جنده وأعز عزه هللا أدام خان الحمٌد عبد

 تداخال   وتداخلها بالفصحى العامٌة واختالط الزوراء جرٌدة أسلوب فً الظاهرة الركاكة إن 

 اإلبانة من صاحبه ٌمنع فكري للك بوجود وٌوحً مادتها، من العدٌد فهم معه ٌتعذر حد الى وصل غرٌبا  

 الدلة من المارئ أوتً مهما الزوراء جرٌدة فً ورد ما فهم تعذر الى الحال ٌصل بل والوضوح

 .والصبر

وكان النص العربً فً جرٌدة الزوراء ترجمة حرفٌة للنص التركً بهذا بعد فترة احتاجت الجرٌدة الى 

العنصر العربً وكان من بٌنهم ادباء ٌمتلكون لغة عربٌة سلٌمة اذ  فأدخلتتطوٌر أسلوب التحرٌر فٌها 

او تحرٌرها نذكر من  اتولى ادراته ٌن العرالٌٌن ولسم منهمساهم فً تحرٌرها عدد من االدباء والمثمف

احمد عزت محمود العمري احمد الشاوي وجمٌل صدلً الزهاوي وطه الشواف ومعروف  هؤالء

 الرصافً.

 ما عدد وبلغ عاما 91 لمدة العثمانً الحكم انتهاء لحٌن المنتظم بالصدور الصحٌفة هذه استمرت ولد

 98 فً األخٌر عددها حتى 1;96 حزٌران :9 فً األول عددها من ابتداء   الزوراء جرٌدة من صدر

 واالجتماعٌة السٌاسٌة األوضاع لتمٌٌم هاما   تارٌخٌا   مصدرا   الزوراء وتُعد  . عددا  ( 41;7) 9191 آذار

 وكانت. لرشا   :: السنوي واالشتران بارة بخمسٌن تباع وكانت. الفترة تلن خالل العراق فً السائدة

 المكتبة فً منها عدٌدة نسخ وجود إلى إضافة الزوراء لجرٌدة مجلدات ثالثة تضم( المتحف مكتبة)

 .ببغداد الوطنٌة

 

 ب: جرٌدة الموصل: 

 فً منها األول العدد صدر ولد. بغداد فً( الزوراء) جرٌدة بعد العراق فً الصادرة الثانٌة الصحٌفة تعد

 كل وكانت سم( 71×98) مماس المتوسط بالحجم صفحات بأربع :966 حزٌران :7 بتارٌخ الموصل

 والرابعة والثالثة بالتركٌة والثانٌة األولى الصفحتان وكانت. طوٌلة أعمدة ثالثة من تتألف صفحة

 جرٌدة تعد كذلن. الموصل بمدٌنة الحكومة مبنى فً خاصة شمة فً الجرٌدة إدارة وكانت. بالعربٌة

 ٌوم وكان أسبوع كل مرة وتنشر للوالٌة الرسمٌة الجرٌدة تعد كما المدٌنة فً تصدر جرٌدة أول الموصل

 .9196 عام الموصل البرٌطانٌة الموات احتالل حتى بالصدور استمرت ولد لصدورها موعدا   الخمً

 صحٌفة بأنها الزوراء جرٌدة نظٌرتها مثل تمٌزت لذا.  الرسمٌة الصحف من الموصل، جرٌدة كانت

 رغم التفخٌم ألفاظ من ووالته للسلطان ماٌطٌب سوى تنشر تكن لم األولى المرحلة ففً.  وتملك مداهنة



 الشعب آمال أما وأعوانه، السلطان لسان سوى الفترة هذه فً الصحافة تكن ولم.  إدارتهم وسوء ظلمهم

 وعصٌان تمرد إنها على الثورة بمحاوالت تنوه كانت ما فكثٌر. اهتمامها من نصٌب لها فلٌس وطموحاته

 على نشرت فمد.  الدولة ضد التمرد على بالتحرٌض ٌهتمون الذٌن أولئن أخبار وتنمل.  السلطان على

 إلى األشخاص من عدد بنفً ٌتعلك خبرا   9878 سنة اآلخر ربٌع ;7 فً الصادر عددها فً المثال سبٌل

 أصحاب من كل بغداد إلى متوجهٌن أٌام بضعة لبل(  الموصل)  مدٌنتنا غادر: ) فمالت الوالٌات بعض

 السنٌة اإلرادة صدور ٌعد وذلن الصافً آل احمد والحاج االلوسً آل وشاكر ثابت األفندٌة الفضٌلة

 نفٌهم أماكن إلى متوجهٌن العلٌة بغداد والٌة من أرسلوا لد وكانوا إبعادهم، عن النظر وصرف بالمرحمة

 (.       وخربوط وسٌواس بكر دٌار من

 الركاكة من شًء فٌه لٌس واضح أدبً أسلوبها أن فً الزوراء جرٌدة عن الموصل جرٌدة وتمٌزت

 اإلخباري بطابعها الموصل جرٌدة تمٌزت كذلن.  الزوراء صفحات بها حفلت التً والعجمة والغموض

 والبٌانات والموانٌن الرسمٌة األخبار إلى إضافة الوالٌة شؤون مختلف أخبار نشر على التصرت إذ ،

 كما.  العاصمة من تردها كانت التً الخارجٌة األخبار تهمل ولم.  وإعالناتها الحكومة وأوامر واألنظمة

 .  للسلطان والدعاء التأٌٌد تتضمن والتً الموصل جوامع فً تلمى التً الجمعة خطب نشر على اعتادت

 : البصرة جرٌدة. ج

 السلطات أصدرتها ولد العثمانً الحكم خالل صدرت التً الثالثة الرسمٌة الجرٌدة وهً 

 عددها صدر ولد باشا هداٌت الوالً عهد فً وذلن صفحات وبأربع والتركٌة العربٌة باللغتٌن العثمانٌة

. الجرٌد تحرٌر مسؤولٌة السنٌة األمالن كاتب باش أفندي علً دمحم وتولى م 9661 اٌار ;7 فً األول

 والفرمانات العالً الباب اوامر بنشر والموصل الزوراء شمٌمتٌها شأن شأنها الجرٌدة هذه اهتمت ولد

 ثم م :961 عام الصدور عن تولفت ولد ، الوالٌة وحوادث اخبار نشرها عن فضال   الرسمٌة والبٌانات

 والثناء الحمد كٌلها مماالتها فً الغالبة الصفة وكانت ، لصٌر بزمن ذلن بعد الصدور الى عادت

 كثرة مماالتها على ٌلحظ ومما ، والسجع والتكلف الركاكة أسلوبها على غلب ولد ، العثمانً للسلطان

 المعنى إٌجاز كاتبها ممدرة بعدم أخبارها امتازت كما ، العربٌة غٌر الكلمات وسٌادة اللغوٌة األخطاء

 فً استمرت ولد محررٌها عن شًء ٌذكر ولم افتتاحً بممال الجرٌدة تصدر ولم إبالغه ٌرٌد الذي

 بعدما الصدور عن احتجبت اذ 9199 الثانً تشرٌن 97 فً للبصرة البرٌطانً االحتالل حتى الصدور

 . لرن ربع لرابة العمر من سلخت

 

 


