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 المحاضرة رقم )31(: البدايات االولى لنشأة االذاعة في العراق

 1291عاش العراق مرحلة صعبة للغاية بعد تكوين الدولةة العرايةةة اليدي ةة عةا   

فةةع ع ةةد الفلةة  فةلةةب ابوحد بةةةبد حدا ةةة الدولةةةو ويلةةة الةةوععو و ةةع  الفةةوا  و و ةةع  

إذ تشةةةر الفعاةةةاا الدا يإةةةة إلةة  أ  ( أ  ةة ب الرا يةةو)إمكانةةةاا ايةةدةرا  اب  ةة ب ومةةن بة  ةةا 

هةو مةن أ  ةب أوح   ةاغ  1291ابمةر علةع بةن اليةةةن الةدم يةد  مةن اليىةاغ الة  بغةدا  عةا  

حةة  ايدلةيد معةه   ةاغ مةدياا ألفةانع يةديا نةا  بال ةةبة لةه ن ة ا  ن ةةةا    ا يةو إلة  العةراقو

آنداكد بةبد ند ب أ  ة ب الفةدياا فةع تلة  ال دةربو ونةا  هةدا الفةدياا يبةدو أوةبه مةا يكةو  بف ةد 

ط ةةب ملةة وا مةةن مةةا ب معدنةةةة صةةلبة ًةةةر ا  ن ةةةرا  مةةا نةةا  يلةةةبه العاةةب فةةةةدعةن ابمةةةر 

له أحد نواب  باط القوى الىوية البرياانةة إلصالحه فةع بعةعة لةريب (  ةرالد  م ًو م)بـ

أيا  وايدبداح بعض أ واته
 
ومن  الح االطالا علة  الةدلةب العرايةع الريةفع للففلكةة العرايةةة . 

يفكن االيد داج ا  البرياانةةن الدين نانوا يدولو  إ ا ب الفرافق العامةة ومةن  ةالح  1291لعا  

نةدل  و ةو  . العراق ها الدين أ  لةوا أ  ة ب الرا يةو إلة  العةراقو و  معةكراا  ةوو ا فع 

الدىةةا  مةةن ي ةةو  العةةراق الةةدين نةةانوا يفدلكةةو  ونةةاالا لشةةرناا برياانةةةة وأمريكةةةة وألفانةةةة 

لل اعة اب   ب الك ربائةةو ومن ابرغ تل  الشرناا الفدإللة ببةع أ   ب الرا يو فةع بغةدا  

وا ا الفةد لرو وورنة إبراهةا ووة ةق عةد و ووةرنة حةاف  الشرنة ابفريقةة والشريةة فع 

القا عو وورنة حةو أ وا و وورنة يدانلع وعشوا ويعقوب ي ةو ا فةع وةا ا الروةةد نةدل  

نةةا  ه ةةاك وةةرناا أ ةةرى فةةع بعةةض الفياف ةةاا العرايةةةة م  ةةا وةةرنة عبةةد اليفةةةد أ ةةوا  فةةع 

وأوال ه فةةع أ بةةةب ووةةرنة  الفوصةةب ووةةرنة عةة ا يايةةو  معلةةا  فةةع الديوانةةةة ووةةرنة ميفةةد

نع  وورنة مانوئةب ح ا وفعو  فةع البلةرب. نوتا م  ع
 
ويةدنر أ  عةد  مةا بةةع مةن أ  ة ب . 

وأوةا ا بعةض . الرا يو ع ةد افددةام مياةة اإلذاعةة فةع العةراق بلة  حةوالع  فةةة آال    ةاغ

 ةة ال تةدفكن اللي  العرايةةة وم  ةا  ريةدب الةبال  إلة  أ   فةن   ةاغ الرا يةو نةا  مرت عةا  لد 

وهةةدا يع ةةع ا  الرا يةةو لةةا يكةةن م دشةةرا  علةة  ناةةاق . الابقةةاا الفدويةةاة وال قةةةرب مةةن ايد ائةةه

 . فاهةرم فع تل  ال درب

عاش العراق مرحلة أصعد فع ال ال ة اا من القر  الفا ع تفة ا بك ةرب االند ا ةاا 

تعةةد ابعةةوا  الوايعةةة بةةةن و. القبلةةةة وبدةةد ب مد ايةةد لعةةباط الىةةةف العرايةةع فةةع اليةةةاب الةةايةةةة

من ابعوا  البا غب الدع مرَّ ب ا تا يخ العراق الفعاصرد وذل  لفا و دته من  1291ــــ  1291



و وإن ةا  مرحلةة 1291تاو اا يةايةة لعب من أبرغها تويةع الفعاهدب العرايةة البرياانةة عا  

نةدل  . 1299بة ابمةا عةا  االندداب البرياانع بيلوح العراق عل  االيدقالح بعد   ولةه علة

ويةد . 1291تا فع هده الفرحلةة تلةديق أوح يةانو  لللةيافة العرايةةة فةع ال ةانع مةن ح يةرا  

أوح يانو  عرايع ي  ا فعالةاا الليافة م د تأيةس الففلكة العرايةةو ويد )نا  هدا القانو  هو 

(1211حقة حد  عا  أصبح فةفا بعد القاعدب ابيايةة لكب يوانةن الليافة العرايةة الال
  
. 

 

 99/9/1299وتعةو  البةداياا ابولة  للدىةةا ب االذاعةةة بوح إذاعةة فةةع بغةدا  إلة  يةةو   

( 11) يةائق والةةاعة ( 11و0)وذل  ع دما يامت  ائةرب البريةد والبةرق العرايةةة مةا بةةن الةةاعة 

ةن ناندةةةا مةةةةا   بةةةأ را  أوح تىربةةةة علةةة  مريةةةلدع البةةة  الاليةةةلكع الفو ةةةو تةن ع ةةةدها واللدةةة

تةدإدما  لب  البريةاا الدىا يةو وذل  ايدعدا ا  ل قب  ابة الفل  فةلب ابوح فع ح ةب افددةام 

( 191)ويةد أ ريةت هةده الدىربةة علة  مةو دةن طول فةا. الفعرض ال  اعع ـــ الل اعع آنداك

مدر( 19و11)مدر و
 

عبد ال و  والدع أ ا ا اهدفا  ال ا و وايدفعوا ال  الكلفة الدع ألقاها  ابت 

أ  ةا  البة  الدىريبةع ل ةاتةن الفريةلدةن 91/9/1299مدير وؤو  ال  ط فةع 
 
نفةا ايةدفعوا إلة  . 

نلفة فائق وانر مدير البريد والبرق العا  الدةع  عةا فة ةا أصةياب  او  ابمةواح العرايةةة إلة  

وصةب تأيةس ورنة إذاعة عرايةة للب  الاليلكعو الدقات هةده الكلفةة فةع نةب مةن نرنةوك والف

والرطبة نفا الدقات فع نةب مةن ملةر ويةو يا
 

أيةا   ةا ( 2)إ  هةدا البة  الدىريبةع ايةدغرق .  

 رى نقب الوص  الد لةلع لي ب افددام الفعرض ال  اعع ــــ الل اعع الوايع فع وفاح بةاب 

و  ةةةرى ال قةةةب علةةة  ال ةةةوا  بوايةةةاة 1/1/1299مةةةن صةةةبام  2الفع ةةةا ببغةةةدا  فةةةع الةةةةاعة 

الفياة فقد نلبت بالقرب مةن مد يةة اللة اعة القريبةة مةن الفعةرض ذاتةه الفايكروفو و اما
 

  .

مدر بعد إ ةرا  بعةض الدغةةةراا  211مدر و 12ب ت تل  الفياة برامى ا عل  مو دةن طول ا 

ال  ةة عل  الفريلدةنو أما مياة اإل ياح وابيدو يو فكاندا مو وعدةن فع  ائرب الاليلكع فةع 

اك بعةةض الفبةةا  اا ًةةةر اليكومةةةة مةةن  ةةالح   ةةو  بعةةض االفةةرا  ونانةةت ه ةة. البةةاب الشةةريع

والشةةرناا الدةةع يةةعت الةة  ا  ةةاح الفةةدياا أوال  الةة  بغةةدا  علةة  و ةةه الديديةةد يبةةب ا  ت  ةةر 

الفيةةاوالا الف  فةةة اال ةةرى والريةةفةة ال  ةةاح االذاعةةة الةة  العةةراقو إذ  ةةرى ت  ةةةا عفلةةةاا 

ق بعد ت ايد الالد علةه فع بعض الفقاهع الكبرى فةع ايدةرا  أ   ب الفدياا ال  ال ا ال  العرا

. بغدا   را  اتةاا الرًبة الىفاهةرية لاليدفاا الةه وما يفكن أ  يقدمه مةن معلومةاا و ةدماا

نفا أنشأا مياة إذاعةة يلكةة عبةر و ةع  ا يةو نبةةر اليىةا فةع الفقةاهع و باةه مةع يةفاعة 

. ا  الكريا ويفاا االًةانع وًةرهةا مةن البةرام ال ات  الفو و  فع الفق   إلذاعة تالواا القر

ونانت البداية يد انالقت من م اقة البا و يةة فةع حةع ال عةب ببغةدا  ع ةدما يةا  صةاحد إحةدى 

 ا توالت الدىا ب الففا لةة فةع م ةاطق  1299الفقاهع بانشا  أوح مياة إذاعةة يلكةة فع العا  

ع يا  بداوير الدىربة عبةر انشةا  ًرفةة أ رى من العاصفة بغدا  حد  ا  صاحد إحدى الفقاه

للب  اإلذاعع  فع فة ا فرية مويةقةة مع ماربةنو اليةفا ماربةو الفقةا  العرايةعو وفةع أويةاا 

الحقةةة نةةا  يةدعةةة  مىفوعةةة مةةن مقرئةةع القةةرا  الكةةريا لةقةةدموا الةةدالوااو ونانةةت االذاعةةاا 

ةن الدع ت  ا أو تف ع العفب اإلذاعةع  الةلكةة فع تل  ال درب تعفب بيرية تامة فع ظب ًةاب القوان

فع العراق
 
 . 



إ  نىام الدىا ب اليكومةة الاليةلكةة نةا   افعةا  يويةا  لفواصةلة الدىةا ب اإلذاعةةة بغةةة  

 روج مشروا اإلذاعة ال  حة  الو و  واليةفا وأ  الدىةا ب الدةع أ ريةت  ةفن هةدا اإلطةا  

تفإعت ع  ةا بعةض ال دةائ   االيىابةةة 1291ي ه 
 
أعل ةت مديريةة البريةد  91/1/1291وفةع  .

والبرق العامة عةن ع م ةا علة  إ ةرا  تىةا ب ل ذاعةة الاليةلكةة فةع بغةدا  بيةة  تكةو  فدةرب 

و تلة ا فدرب الب  ال انةةة فةع الةةاعة  1الب  االول  فع الةاعة  مةةا    ةا تلة ةا فدةرب البة   0مةا  

مةا    2ال ال ة فع الةاعة 
 
مدةرو  11يةةكو  علة  مو ةة يلةةرب طول ةا وأوا ا ال  ا  الب  . 

نفا  عت نب من يفدل    اغ مدياا ال  االيدفاا ل ةدا البة  وإ يةاح مالح ةات ا ع ةه
 

و ومةا ا  

حةة  عفةدا فة ةا مديريةة  1/9/1291اند ت هده الدىربة حد  تبعد ا تىربة  انةة يةو  الإفةةس 

م ام الفاةا  الوايةع بىانةد الكةر  البريد والبرق العامة ال  نلد   اغ مدياا فع الفة ا  الىو

واعدا ياعة لاليدفاا  بعد أ  يامت بدو ةه  عوب ال  أصياب اللي  والىف و 
 
. 

 

إ  مرا عة  يةقة لللي  العرايةة اللا  ب فع  ال ة اا القر  الفا ةع تىعل ةا مقد عةةن 

ذاعة ابول  فةع تفاما  أ  إذاعة بغدا  نانت أيبق من إذاعة يلر ال هو  الدع عدها الباح و  اإل

العراق بدلةب أ  تلة  اللةي  نانةت ت شةر بايةدفرا  م  ةاج البةرام  الةومةةة إلذاعةة بغةدا  يبةب 

صةةةية ة العةةةالا العربةةةعو والعةةةراقو :)تأيةةةةس إذاعةةةة يلةةةر ال هةةةو و ومةةةن بةةةةن تلةةة  اللةةةي 

 ةع ف(. وااليدقالحو والويائع العرايةةو واب با و وال ما و وصوا الشعدو والاريقو وابهةالع

نىةةد ا  إذاعةةة بغةةدا  يةةد أعل ةةت عةةن م  ةةاج برامى ةةا للبةة   1/9/1291صةةية ة االيةةدقالح يةةو  

مةةا   علة  مو ةة يلةةرب  91و1الدىريبع فع ذل  الةو  إذ بةدأ م  ةاج هةده اإلذاعةة فةع الةةاعة 
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 أمةةةةةا الدىربةةةةةة ال ال ةةةةةة فأ رت ةةةةةا  ائةةةةةرب البريةةةةةد والبةةةةةرق الفرن يةةةةةة مةةةةةةا  الإفةةةةةةس 

ولقةةةد نةةةا  ل ىةةةام هةةةده . حةةةة  تعةةةفن م  ا  ةةةا مويةةةةق  وأًةةةانع وميا ةةةراا 91/9/1291

لعرايةةةو وندةىةة لةدل  الفياوالا أ را  فةع إيةدا  اليكومةة علة  الد كةةر بد  ةةد مشةروا اإلذاعةة ا

أيدمت وغا ب االيدلا  والفواصالا عل  تو ةح مع   االتلةاح بوايةاة الفةدياا و عةت إلة  

الد كةر الىدم بعرو ب إنشا  مياة ل ذاعة الاليلكةةو وفةع  عةا الفشةاو اا إلنشةا   إذاعةة 

و ةة يلةةرب عرايةة  واصلت  ائرب البريد والبرق الفرن ية ب  م اهى او فب ت م  ا  ةا علة  م



  . نةلو يايكب 1191مدر وبدبدبة يد ها  29و10طول ا 

وتشةر صية ة االيدقالح اللا  ب فةع تلة  ال دةرب إلة  ا  لى ةة البة  الاليةلكع يةر ا فةع       

يوما   ي فا يدا ب ةا  الفياةة الاليةلكةةو وفعةال   11ت  ةا ب  إذاعع مرب واحدب نب  1291أيلوح 

. نةلو يةايكب 1121ملةفدر بدبدبة يد ها  911  ا عل  مو ة طول ا يدمت اإلذاعة الفؤيدة م  ا

وايدغرق م  اج هده اإلذاعة يةاعدةن نةاملدةن وتعةفن فدةرب  ي ةةة وبرنامىةا  صةيةيا  واب بةا  

( الياصةد)وتابعت صةية ة . بأنواع ا الريفةةو والدىا يةو وااليدلا يةو والفويةق  والف وعاا

لىف و  العرايع باإلذاعة الاليلكةة الفؤيدة حة  أيدةرم بععة ا نشر بعض اب با  عن اهدفا  ا

يومةا   11من ودب اهدفامه باإلذاعة ا  تكو  فدرب الب  أيبوعةة بدال  من مةرب واحةدب نةب 
 
ونةا  . 

للدقةةد  الةةدم أحرغتةةه هةةده الفيةةاوالا اب ةةر فةةع  عةةب وغا ب االيدلةةا  والفواصةةالا تقةةد  علةة  

الويةةائع )وتؤنةةد صةةية ة . وةةد  الفعةةداا واآلالا العةةرو يةا دةةةا  الفكةةا  الف ايةةد وت ة ةةة 

 1291نون ا اللية ة الريفةة لليكومة ا  اليكومة العرايةةة يةر ا فةع أوا ةر عةا  ( العرايةة

الفباورب فع ب ا  مياةة إذاعةةة صةغةرب فةع  انةد الكةر  علة  طريةق اللةاليةة بشةكب مؤيةت 

لةدا  اب ةرى  ي فةا يةدا ب ةا  مياةة إذاعةةة تك ع للب   ا ب العراق و بفا يلب صوت ا إلة  الب

نبةرب حدي ة ومدكاملةو فأحالت إنشا  الب اية اللغةرب إل  مدع د اودرطت علةه إنفةاح الب ةا  فةع 

وتشةر و ائق البالط الفلكع الفي وظةة حالةةا  فةع  ا  الكدةد والو ةائق .  يوما   11مدب ال ت يد عن 

بالف  ةةد  اإلنكلةةة م ابوح فةةع إ ا ب البريةةد والبةةرق  ببغةةدا  إلةة  ا  اليكومةةة العرايةةةة ايةةدعانت

و وبعد    اية مةد ةعة للفشروا يد  تقريرا  م لةال  تعةفن تيديةد ميةب مياةة (الفةدر بةلع)

 ابدة وتيديد طوح الفو ة الدع يىد الب  علة ا وهةع مدويةاة ( ايدو يوهاا)الب  وميدرفاا 

ريلة حة  أوا  الدقرير الة   ةرو ب ا  تكةو  نةلو واطو فعال  عن تيديد نوا الف( 91)يوت ا 

نةلةو واطو نةدل  حةد  الدقريةر طةراغ الب ايةة ( 11)من ال وا الدم يفكن غيا ب يوب الب  فة ا إل  

الدةةع تعةةا مياةةة  البةة  واإليةةدديوهاا  فةدالةةد هةةدا الفشةةروا ب ةةايدةن  احةةدهفا لفياةةة البةة  

 .   واإلورا  علة اونة ةة تشغةب أآلا الب( االيدديو)واب رى للفيدر  

وواصةلت مديريةة البريةد والبةرق العامةة بةدح االهدفةا  الفد ايةد للشةروا بالبة  اإلذاعةع مةن      

واال ا  اللةةعوباا الدةةع وا  ةةت لى ةةة ت  ةةةا  1/9/1291اإلذاعةةة الفؤيدةةة وذلةة  اعدبةةا ا  مةةن 

بةن ال دةةةةا  م  ةةةاج اإلذاعةةةاا الاليةةةلكةة فةةةع إيىةةةا  الفديعةنووالفويةةةةقةةن والشةةةعرا  والفاةةةر

الفيا رين والفديعةن فعال  عن عامب م ا آ ر هةو ا  عةد  اندفةاح ابعفةاح الب ائةةة وتأ رهةا 

 .1291حاح  و  افددام اإلذاعة فع و ر آذا  عا  

وتؤند   اية حدي ةة حةوح تةا يخ اإلذاعةة العرايةةة أ  بدايةة البة  الريةفع إلذاعةة بغةدا  يعةو  

  بعةةد اندفةةاح نلةةد اب  ةة ب والفعةةداا الإاصةةة باإلذاعةةة و وذلةة11/1/1291الةة  يةةو  اب بعةةا  

ونانةت تبة  مةن الةةاعة ال ام ةة . نةلةو يةايكب 111مدر وذبدبة يد ها  921وعل  مو ة طول ا 

 مةا   حد  اليا ية عشرب مةا   

ويةد عقةةدا لى ةةة اإلذاعةة بعةةد نىةةام الدىربةة ال  ائةةةة ا دفاعةةا  برئايةة  لةةةب إيةةفاعةب    

تقةةر  فةةةه و ةةع مةة    وةة رم م لةةب  91/1/1291  الإفةةةس الفلةةا   مةةدير الفعةةا   يةةو

. 1/1/1291للفةةوا  الدةةع يةةدقد  مةةن اإلذاعةةة نفةةا تقةةر  أ  يبةةدأ البةة  مةةن اإلذاعةةة العرايةةةة فةةع 

ونةةةا  مةةةةا  اب بعةةةا  . مةةةراا فةةةع الشةةة ر 1ويةةةر ا أيعةةةا  ا  يكةةةو  البةةة  وبشةةةكب مبةةةدئع 



وحة  احدشةةةد الىف ةةةو  فةةةع الفقةةةاهع مةةةةا   ًةةةةر اعدةةةةا م عاوةةةده مدي ةةةة بغةةةدا  1/1/1291

والفيالا العامة وها يلغو  ال  صوا إذاعة بغدا  ي بع  مةن مةدياع ا بشةكب  يةفع وبوح 

مةةةا   صةةدم  صةةوا بلبةةب اإلذاعةةة وهةةو أوةةا ب  0مةةرب فةةع تةةا يخ العةةراق ووفةةع تفةةا  الةةةاعة 

الفدويةاة باةوح  لةةال و وعلة  الفو ةة 11الفياة لبد  الب  اإلذاععو وايدفر الب  ال  الةاعة 

 . نةلو يايكب 111مدر وبدبدبة يد ها  921

ذلة  البلبةب الشة ةر ( بلبب االذاعةة)نانت اإلذاعة العرايةة تبدأ ب  ا صبام نب يو  بلوا   

الدم نا  يغر  لفدب  فس  يائق يومةا يبب االفددام ويةد تةا ايةديدا ه لعةرو اا  ةبط مةةدوى 

ع ةدما تبةدأ اإلذاعةة العرايةةة ب  ةا نةةفع . ذبدبةة صةوتةةالفو اا اللةوتةة ولقةةا  أعلة  وأ نة  

لةةا . صةةوا البلبةةب ونانةةه اصةةبح وةةاعرا او بلةةفة تفةةة  اإلذاعةةة الريةةفةة العرايةةةة عةةن يةةواها

ييلب أم تغةةر فةع فدةرب ال ال ة ةةاا فةع بةرام  اإلذاعةة الدةع نانةت تدعةفن تةالوب مةن القةرا  

اا والف ولو ةةاا والي ةةالا الفويةةةقةة ل ريةةق الكةةريا ونشةةرب اال بةةا   ةةا اًةةا م وبعةةض الدف ةلةةة

( عةةو )و او  الكةةويدع(  لةةو)وابةةراهةا ط ةةو ( نفةةا )صةةالح الكةةويدع : االذاعةةة الةةدم يدكةةو  مةةن

ونةا  للفاربةة يةلةفة . (ال ةام)ويعقوب مةرا  ( ايقاا)وحةةن عبد هللا ( يانو )ويوي  غعرو  

ا  الب  مباورا  ولفدب  ةال  يةاعاا مرا  الشر  فع ا  تكو  اوح ماربة تغ ع يو  االفددام ون

ونةا  لبةرام  االط ةاح  حلةة أيعةا  فةع بةرام  االذاعةة مةن تايةةة ا . ول ال ة ايا  فةع االيةبوا

ونا  اوح مقد  برام  اط اح ال  ا  نريا مىةد ونا  نىفا  المعا  يعرفه نب االط اح  اصة الةدين 

كايدةه ب ىةة ويةعا ب لالط ةاح وللكبةا  نانوا يفلكو  فع بةوت ا  ا يو ونانت يلة عفو نةريا وح

. 1290ولك ه لا يةدفر طويال  فيب مكانه عفو ميىوب  ا تاله ال  ا  الفش و  عفةو غنةع عةا  

واليفكن ا  ن ة  صوا  ائد الفونولو اا ع ية  علةع م ةد افددةام االذاعةة حةة  نانةت تدىفةع 

واالوال  ونل ةةا ي لةةدو  امةةا فةةع الفقةةاهع فكةةا  يدىفةةع الر ةةاح . ال ةةةوب واللةةغا  فةةع البةةةوا

لع ي علةةع وصةةوته العةةدب وهةةو يقةةد  مونولو اتةةه الةةةا رب مةةن اليكومةةة واالنكلةةة  وال ةةواهر 

امةا . اال دفاعةة الدع نانت يائدب فع الفىدفع فددعال  العةيكاا وتدةر   االحا ية  والعةيكاا

واا اوح صةةوا نةةةائع يقةةوح ه ةةا بغةةدا  فكةةا  صةةوا الفديعةةة فكدو يةةا نعفةةا   ةةا تةةةابق اصةة

الفديعةن والفديعاا لل وغ بفكري و  االذاعة فبرغ صوا االذاعع الش ةر يونس بيرم ويةلفا  

ميفةةد عبةةد اللاةةة  وهةةؤال  الىةةةب االوح مةةن و اللةة وانع وحةةةةن الكةالنةةع ونةةاظا اليةةةد م

الفديعةن الدين عفلوا مقةدمع فقةراا البةرام  الةومةةة ونةا  الفةديع فةع العةا ب يعلةن ايةا الفغ ةع 

الكلفةةاا والفليةةن وايةةفا  الفويةةةقةةن  فةعةةا   ةةا ي د ةةر صةةامدا  حدةة  اند ةةا  االً ةةةة او  وناتةةد

الوصلة الدع نانت تقد  عل  ال وا  مباورب لفدب التقب عن نل  ياعة لةعلن الفةديع بعةدها ايةا 

 .مغنم ا ر وايفا   ويده

تابعةة الة  مديريةة الدعايةة تيولةت الة  وةعبة  1292ومع بداية اليرب العالفةة ال انةة عا         

وال شر الدابعةة لةوغا ب الدا لةةة وتغةةر ايةف ا الة  االذاعةة الاليةلكةة لليكومةة العرايةةة وغيةدا 

ونةا  . ياعاا الب  ال   فس يةاعاا وبةدأا تعفةب علة  مةدا  االيةبوا ولفةدب  ال ةة ايةا  فقةط

 ا  ةا  الةةايةة الفشةيونة اال وا  وبةبد. يعفب فة ا يومةا   فةة مديعةن ونيو يبعة مويةقةةن

 ترتبت الدع واال ا  الكبرى الدوح االيدقااب بةن وحالة ال انةة العالفةة اليرب يبقت الدع الفدب

 عفل ةا فةع تقةةةدا  وتيديةدا   االذاعةة وة دا العرايةع الةدا لع الو ةع علة  اللةراا ذلة  عةن



 مةن االوح فةع ةالعرايةة اليكومةة ايةدمت نلةه ذلة  ال  ةر والةةةاربو وبفو ةد تيةت وو ةعت

 مايدعلق بة  ا ومن ود  امو  عل  بالةةارب يقعع مريو  اصدا  عل  1292 العا  ايلوح من

   : اآلتع عل  ت ص باالذاعةو ونانت

 وع ةاوين بةةا  نوع ةا مةع الفةواط ةن لةدى الفو ةو ب نافةة الفةدياا ا  ة ب انةواا تةةىةب  .1

 . اصياب ا

 . الفدياا ا   ب وورا  بةع يدعاطو  الدين الدىا  تةىةب  .9

 فةع  .1 ويوت ةا بةا  انواع ا مع الفدياا ا   ب بع دت ا الدع وال ة اا االوإاص تةىةب  .9

 الفيةالا فع برلةن من مياة العربةة االذاعاا الدقاط ح ر تا الدا لةة وغا ب من الياق

 . العامة

 الةوغا ب يامت فع العراق باالندشا  بدأا الدع اإلذاعةة االيدقباح أ   ب عد  اغ يا  وبعد        

 نلة  وبوايع الرا يو أ   ب عل  عل  اليائ ين  ريبةة  يوما   ي رض تشريع بةن الفإدلة

الدشةريعاا  ًةةاب ظةب فةع ومىةانع حةر بشةكب تل  أال   ب ال ا  يةدإدمو  نا  أ  بعد  ي ا 

 حدة   ةدا ل ذاعةة  ةعة  اليكةومع الةدعا اب  ة بو ونةا  وامةدالك العفب ت  ا الدع القانونةة

 وًرفةة ايةدو يوهاا تةةدإد  بوصة  ا م  ةا  ةال  فقةط ًةر   فةس مةن مؤل ةة نانةت أن ةا

 بأهفةد ةا الشةعو  ت امع مع بدأ باإلذاعة االهدفا  اليكومع لكن لفدير اإلذاعة وأ رى لاليدقباح

 وال  ةةةة الدعائةةة اليةرب مةع وت ام ةا ال انةة العالفةة اليرب بد  اليةفا مع والدعائةة الةةايةة

إذاعةة )و( أمريكةا صةوا) إذاعدةع م ةب بالعربةةة ال اطقةة الدولةةة اإلذاعةاا تفا ية ا الدةع نانةت

 (. ل د 

ايدةرم حةةةن الرحةاح الةدم نةا  يشةغب م لةد مالحة  االذاعةة تشةكةب  1219وفع عةا          

ل ةدا الغةرض مةن  فرية مةدقلة تإدص بايامة ح الا مويةقةة ل ذاعة وتال ةت فريةة ا ةوا  ال ةن

( الكفةا )ويلةا صةةو  نرانلةع  (الكفا )الةاهو  و م ( الكفا )يبعة ف انةن برئاية  او  انر  

ونةدنر ا  اال ةو  الدةع نانةت (.   )ومووةع وةفا  (  لةو)ويوية   بةةع ( عةو )ومؤيد نقا  

فريةة   لةت  تدفع للفاربةن عن الي لة الغ ائةة والواحدب تدراوم بةن  ي ا  و ي ا ين نفةا ا  اوح

 ةةا ايةةس عبةةد هللا . الةة  االذاعةةة هةةع فريةةة ال  ةةا  الرائةةد حقةةع الشةةبلع فةةع م دلةة  اال بعة ةةةاا

 ا تلد ةا فريةة انةوا  ال ةن لدومةا  حبةةد  1210الع اوم يةا الدف ةلةاا واوح فرية للدف ةب عا  

باوةرا  يدمت اوح تف ةلةةة اذاعةةة بايةا مى ةو  لةلة  باللغةة العربةةة ال لةي   1212وفع عا  

ويوصة  بانةةه اوح مةن ابدةدا هةدا ال ةةن مةن  و    ايةة واطةالا علةة  . ال  ةا  عبةد هللا العة اوم

تىةةا ب االذاعةةاا اال  بةةةة الدةةع يةةبقد ا وبةةرغ فةةع تلةة  االيةةا  الىةةةب ال ةةانع مةةن الفةةديعةةن الةةدين 

لع و يةةع  ونةةدب ونةةاي  الشةةبلع وهةةو ابةةن ال  ةةا  حقةةع الشةةب)عفلةةوا فةةع فدةةرب اال بعة ةةةاا ام ةةاح 

و او  توفةق ويعا  ال رم م ومشداق طالد  والفديعة فكدو يا نعفةا  وعبةد اليفةةد الةد وبع 

امةا الفةديعا  يةونس بيةرم وعبةد اللاةة  (. وميفد علع نريا وناظا بار  وصةبةية الفةد  

الكفةةالع فكانةةا مةةن اوائةةب االذاعةةةةن العةةرايةةن الةةدين يةةفعوا يةةديعو  مةةن مياةةاا اإلذاعةةةاا 

ويةةد اوةةد ر صةةوا . لغةةة العربةةةة وذلةة  فةةع ا  ةةا  يةة واا اليةةرب العالفةةةة ال انةةةةابو وبةةةة وبال

 .يونس بيرم من اذاعة برلةن االلفانةة فع ايا  هدلر



ولعب من الىدير بالدنر ا  أوح وغا ب أورفت عل  وؤو  اإلذاعة فةع العةراق هةع وغا ب        

اإلذاعع الفعرو  ميفد علع نريا فةع مقابلةة ويدنر . الفعا  و إذ نانت اإلذاعة أمانة تابعة ل ا

ا  من ابوائب فع إذاعة بغدا  نا  الفرحو  فؤا   فةب أوح من تةول   أ راها معه مؤل  الكداب

م لد أمةن اإلذاعة وهو احد مد يع اللغة االنكلة ية فع مدوياة بغدا  ومن  ريىةع الىامعةة 

 ةا فةع الةةو  ابوح الفرحةو  إبةراهةا حلفةع ابمريكةة فع بةروا وأوح نشرب إ با ية ناملة أذاع

هةةو الفرحةةو  عبةةد الةةةدا  فةةوغم ونةةا  مةةن مد يةةع اللغةةة  (ه ةةا بغةةدا )العفةةر وأوح مةةديع يةةاح 

ويعة  ميفد علع نريا فةع ذنرياتةه عةن ابوائةب فةع اإلذاعةة .  االنكلة ية فع مدويااا بغدا 

بيةرم يبةب ا  يكةو  أوح مةديع ا  أوح صي ع أصبح مديعا  فع إذاعة بغدا  هو الفرحةو  يةونس 

ونانةت أوح مديعةة عرايةةة . عرايع يعفب فع إذاعة  ا  ةة هع القةةا العربةع فةع إذاعةة بةرلةن

وأوح صةوا ً ةائع نةةوم يدمدةه إذاعةة بغةدا  نةا  . فع إذاعة بغدا  هةع الةةةدب فكدو يةا نعفةا 

القبةانىع  صوا الفاربة يلةفة مرا  وأوح صةوا   ةالع نةا  صةوا الفرحةو  ابيةداذ ميفةد

ع ةدما نقلةت ح لةة ً ائةةة مةن مل ة   1290وأوح نقب  ا  ع يامت به إذاعة بغدا  نا  فع عةا  

ونا  أوح مةن  تةب القةرآ  (.  ا  الإ اغير)الة دبا  الدم أيةه يونس بيرم فع   يرب الة دبا  

ألط ةاح الكريا من إذاعة بغدا  هو الفرحو  القةا   عبةد الع ية  الإةةاط وأوح مةن يةد  أحا ية  ل

وأوح مغ ةةة عربةةة أحةةت ح ةالا ً ائةةة ( عفةو نةريا)من إذاعة بغدا  هو الفرحو  نريا مىةةد 

من إذاعةة بغةدا  هةع الفاربةة ب ة ةة ميفةد وأوح مةدير عةا  للدعايةة العامةة بعةد نقةب اإلذاعةة مةن 

بغةدا   نفا نا  أوح مةدير إلذاعةة. وغا ب الفعا   وإلياي ا بوغا ب الدا لةة نا  فائق الةامرائع

ولا ييةد  إلذاعةة  1211ع دما صا  الب  لةال  ون ا ا  عا  .. هو الفرحو  الشاعر حةةن بةدانه

فقةد ا ت عةت مةةاه   لةة  فىةأب  1211بغدا  ا  واصلت الب  لةال  ون ا ا  يبب حدو  فةعا  عةا  

يةو   الة  11/9/1211ا ت اعا   اةرا  مفا هد  بغرق مدي ةة بغةدا  وايةدفر هةدا الإاةر مةن يةو  

ويد هدَّ الىفةع حكومة ووعبا  لفكافية هةدا الإاةر الةداها فأيةفةت الةةدا  ليفايةة  91/9/1211

بغدا  وياهفت  فةع الشرناا اب  بةة الدةع نانةت تدةول  ت  ةةد بعةض مشةا يع مىلةس االعفةا  

فع هده اليفلة بالةات ا ومرنبات او وع ةدما بلة  الإاةر ذ وتةه ظلةت اإلذاعةة تواصةب البة  علة  

دى أ بع وعشرين ياعة و اصة فع ابيا  ال ال ة اال ةرب ال  ا    ت حدب    ةة الإاةر فقةد م

ن ا نديع نشراا أ بةا  ال ةعةا  نةب نلة  يةاعة او ايةب لكةع يالةع الىف ةو  علة  الداةو اا 

نانةت حالةة الاةوا   معل ةة فةع أيةةا  . أوال  بأوح ونانت بغدا  تةة ر مةع اإلذاعةة ل ةدا الغةرض

الفوظ ةن مدوا دين فع مكاتب ا يؤ و  عفل ا وفع احد ابيا  ال ال ة الدع اودد فة ةا اإلذاعة ونب 

الإار  ا  الفرحو   فائةب باع ونا  يوم ا وغير  ولة يدول  م ةا  وةؤو  الدعايةة فةع وغا ب 

ميفد فا ب الىفالع واعا  القائفةن عل  اإلذاعة بةانا   يفةا  وطلد إذاعده  فن نشرب ا با  

لفةا يةرأا البةةا  بعةر  ميدةواه فة ذا بةه : ويقوح الفديع ميفةد علةع نةريا. ل ام ة مةا   الةاعة ا

طلد من اليكومة لةكا   اند الرصافة ب  ال   و ها وميالت ا وترن ا إل   انةد الكةر و اذ 

ولا تإائ اإلذاعة حة فا . نا  من الفيدفب ا  يغرق  اند الرصافة فع تل  اللةلة ومعه اإلذاعة

دا البةةا و إذ ال يفكةن تلةو  اليالةة ال  ةةةة للىف ةو  بعةد إذاعةة البةةا  وتلةو  حةاح لا تبة  هة

ابهالع فع معفعة اإل ةال  وال و ة  الدةع يدعةرب أط اب ةا بةةن  فةوا يةكا  الرصةافة وهةا 

وفةع . يياولو  العبو  ال   اند الكر   اصة ا  بغدا  لا تكن تفلة  يةوى  ال ةة  ةةو  يوم ةد



  ب اإلذاعةة الفرحةو  يةعةد ية اغ وغيةر الدا لةةة ويةأح الفةديع ميفةد علةع  هده اليةرب والبلبلة

ال حا ةةة الةة  إذاعدةةه : نةةريا عةةن البةةةا  فقةةاح لةةه انةةه ع ةةدم ويةةد طلةةد  فائةةةب باةةع إذاعدةةه فقةةاح

أنةةا : فأعاةدةةه ايةةاه فف يةةه ويةةاح اذا يةة لت عةةن يةةبد عةةد  إذاعةةة البةةةا  فقةةاح ل ةةا! أعا ةةع البةةةا 

ة مةؤوح عن امن الفواطن وال ايفح بف ةب هةده ابعفةاح ًةةر الفعروفةة الةبد أنا وغير الدا لة

العوايد نفا انا مةؤوح عن وؤو  الدعاية واإلذاعة فال تلبوا ام طلد ب ذاعة م ةب هةده البةانةاا 

 ا بدأا حةدب الإاةر تإة  تةد يىةا  . الدع تةبد ال و   وتؤ م ندائى ا ال  عوايد ًةر حفةدب

 . اإلذاعة ويلفت بغدا  من الغرق فاند ت حالة الاوا   فع 

لقد أ ا اإلذاعة وم د بداية تأيةة ا م فد ا بشةكب  ةةد بعةد مةا ايةدكفلت مع ةا نوايلة ا 

وبالشكب الدم ي ةةىا وإمكانةات ةا فكةا  صةوت ا  لةةا  وا ةيا  فةع بغةدا  وبعةض مةن الفياف ةاا 

الا بعةةد ا  أمةةر  ئةةةس وأنةاةةت إ ا ب اإلذاعةةة العرايةةةة لةةوغا ب االيدلةةا  والفواصةة. العرايةةةة

الوغ ا  يايةن ال اوفع با  يدرك أمر تعةةن موظ ع اإلذاعة ل ده الوغا ب
 .
ويةد و ةعت وغا ب  

 :  االيدلا  والفواصالا فع البداية مالنا  مدوا عا  إل ا ب إذاعة بغدا  يدأل  من
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أيا  مرب واحدب وونا  الب  يبةدأ مةن الةةاعة  1واصلت اإلذاعة بعد افدداح ا ب  برامى ا نب 

 يةةائق علةة   ةةال  يةةاعاا  11مةةةا   بايةةد  ا  مةةرب واحةةدب غا  البةة   11مةةةا   حدةة  الةةةاعة  0

. مراا عةدا يةو  االفددةام 1هدا الش ر  ووبل  عد  مراا الب   الح 11/1/1291وذل  فع يو  

وبيباب ت  ةفةة تدعلق بداوير م  اج اإلذاعة بلو ب ت ةىا و ًباا الىف ةو و وعةد  تغاةةة 

ب  ةةا اإلذاعةةع لف ةةاطق ن ةةةرب اليةةةفا مةةدي دع الفوصةةب والبلةةربو يةةر  يايةةةن ال اوةةفع  ئةةةس 

البة  اإلذاعةع للفةرب ال انةةةو وير ا اليكومة العرايةةة ايةد  ا  . الوغ ا  آنداك إًالق الفياة

فقةةا   فةةةب الةةوا م مةةدير البريةةد والبةةرق العةةا  إ ةةرا  اتلةةاالته حةةوح الفو ةةوا مةةع الف  ديةةةن 

  90/1/1291وايدأن ت إذاعة بغدا  الب  يو  الإفةس . ال  ةةن

ويد نا  ب  اإلذاعة  ال  مراا فع ابيبوا هةع الةةبت اال  ةةن والإفةةس
 
وفةع ن ايةة . 

قةةت اإلذاعةةة بةةوغا ب الفعةةا   وأصةةبيت وةةعبة اإلذاعةةة الاليةةلكةة هةةدف ا نشةةر الي 1291عةةا  

ال قافةةة العامةةة وويةةديرها يةةكرتةر مةةةؤوح تىةةاه مةةدير الدةةد يس والدربةةةة العةةا  ي  ةةر فةةع وةةؤو  

اإلذاعة الاليلكةة وإعدا  الفوا  علة  وفةق مةاتقر ه اللى ةة الإاصةة وت  ةةا الف ةاه  واإلوةرا  

 .عل  ت  ةدها

طرأا بعض اإلصالحاا عل  اإلذاعة العرايةةو وتو ت  فع مةةدواها  1290وفع عا  

فأصةبح  1/1/1290مدةر وذلة  يةو   1و10فكا  أبرغها ايديدا  مو ة يلةرب ل ذاعة طول ا 

 921ب مكا  الفةدفعةن الدقةاط بةرام  اإلذاعةة علة  هةده الفو ةة فعةال  عةن الفو ةة الفدويةاة 



بلبةب )ة أو مةا يةةف  آنةداك ب وةا ب الفياةة يعةر  مةن  ةالح ويد نا  اللين الففة  ل ذاع. مدر

وهةةو عبةةا ب عةةن علةة و  برونةة م صةةغةر مو ةةوا فةةع ي ةةص يةةدا  بوايةةاة عدلةةة ( اإلذاعةةة

صةةغةرب فة بعةة  م ةةه صةةوا البلبةةب وهةةو يعفةةب بةة ال  يةةرا هةةع الةةةرعة الباة ةةة والفدويةةاة 

بغةةدا والةةةريعة وهةةدا الى ةةاغ هديةةة مةةن الفف لةةةة الدىةةا م الةابانةةةة فةةع 
 
يةةر   1292وفةةع عةةا  . 

مىلس الوغ ا  إلياق اإلذاعة الاليلكةة بفديرية الدعاية وال شر فةع وغا ب الدا لةةة
 

و فأصةبيت 

مديرية الدعاية وال شر واإلذاعة العامةو ويدول  م ا  إ ا ت ا مدير عةا  مةرتبط بةوغير الدا لةةةو 

الغايةةة الفدو ةاب م  ةةا علةة  أفعةةب  أمةا وا باتةةه ف ةةع ت  ةةا أمةةو  اإلذاعةةة وتيةةةة  ا بغةةة تيقةةةق

صو ب
 
. 

وندةىةةة للعةةع  فةةع إمكانةةةاا هةةده اإلذاعةةة و ةةع  إمكانةات ةةا ال  ةةةة الفدف لةةة فةةع يةةد  

اب   ب و ع  الفريلة
 
فقد ير ا مديرية الدعايةة وال شةر العامةة إصةدا  بةةا  بدعاةةب البة   

يوما  افدديةت إذاعةة ( 91)عد وب. حد  أوعا  آ ر بغةة ت  ةف ا 0/9/1292اإلذاعع اعدبا ا  من 

بف  ةاج اوةدفب علة  الفويةةق   91/9/1292بغدا  فع الةةاعة الدايةعة مةن صةبام يةو  ال ال ةا  

وابناوةد وابحا ي  والقلةائد وتف ةلةةة يةدمد ا  فعةةة أنلةا  الدف ةةب وأيةدفر هةدا  البة  حدة  

حدة  الواحةدب   11و1ظ را   وأنفلت الب  مياةة إذاعةة يلةر ال هةو  مةن الةةاعة ( 1)الةاعة 

( 9)مةن الةةاعة  2/2/1292بعد م دل  اللةب وافدديت اإلذاعة العرايةة يو  الةبت الفلةا   

مةةةا   ( 11)الةة  الةةةاعة ( 1)بعةةد ال  ةةر ومةةن الةةةةاعة ( 91و9)الةة  الةةةاعة 
 .

ونانةةت الفةةةا ب 

الدةع يفكةن ا  الريا ةة مبكرب نةبةا   فع الد وح ال  م  اج االذاعة  ا توالت البرام  الريا ةة 

يالق علة ا احا ي   يا ةة إذ إن ا نانت ت دقر ال  الدبويد وإ  نانت تدإلل ةا بعةض اال بةا  إذ 

عةا  ( العاب القةوى)تداا احةانا  ندائ  الةباياا الفد يةة نفا حلب فع يباياا الةاحة والفةدا  

1292. 

لقةةر  الفا ةةع ابمةةر ويةةد أهفلةةت اليكومةةة العرايةةةة اإلذاعةةة فةةع بدايةةة اب بعة ةةاا مةةن ا 

حةةن و ةع  1211الدم أو ح  اأها فةع هةدا الفىةاح ع ةدما بةرغا أهفةد ةا بعةد  ةو ب مةايس 

  ةةاح ال ةةو ب اإلذاعةةة تيةةت تلةةرف ا وأذاعةةوا مةةن  الل ةةا ابحا يةة  وال ةةدا اا وبالفقابةةب فقةةد 

ايةةدإد  الوصةةع عبةةد اإللةةه الةةدم فةةر إلةة  البلةةرب مياةةة إذاعةةةة و ةةعت فةةع إحةةدى الةةة ن 

و ًا ابهفةة الةةايةة ل ذاعةة اال ا  اإلذاعةة العرايةةة ظلةت تعةانع العةع  حةة  . نةةالبرياا

وفةع  عةا اليةرب العالفةةة . ذنر ان ا ال تةفع  ا ج العراق اال بلةعوبة نبةةرب ولفةدب يلةةرب

ال انةة واغ يا  ال  وذ البرياانع فع العراق بعد فشب  و ب مايس يدمت الة ا ب البرياانةةة بعةض 

اا فع مىاح اإلذاعة إذ يامت وعبة العالياا العامة فع الةة ا ب البرياانةةة ببغةدا  بد ويةد الفعون

مديريةة البريةةد والبةرق العامةةة بفريةةلة إذاعةةة  ديةةدب أيةوى مةةن الفريةةالا الدةع نانةةت مةةةدعفلة 

 . 11/1/1219وبدأا تب  من بغدا  فع 

ويةةد ح  ةةت ل ةةا اللةةيافة العرايةةةة الىةة   الكبةةةر مةةن تةةا يخ إذاعةةة بغةةدا  حةةة  أوةةا ا ا       

اإلذاعة نانت ًةر مةفوعة فةع البلةرب والفوصةب ولةا يكةن ل ذاعةة مةالك وظة ةع حةة  أنةةط 

نفا اندقةدا اللةيافة مةةالة ايدلةا  اإلذاعةة علة  . العفب ببعض الفوظ ةن إ افة إل  وظائ  ا

قةةط فةةع ابيةةبوا وتةةةا لت عةةن يةةبد ذلةة  فةةع الويةةت الةةدم تبةة  فةةةه اإلذاعةةاا البةة  لةةةومةن ف



لقد نا  م    اإلذاعة يعد من يبب  ئايةة لى ةة البة  الاليةلكع الدابعةة لةوغا ب . العالفةة لةب ن ا 

 . الفعا   وتريب إل  مديرية البرق والبريد العامة الدع تقو  بد  ةده

الإفةة اا مةن القةر  العشةرين فةع االذاعةة العرايةةة برنةام  ومن البرام  الفدفة ب فع مالع 

من اعدا  وتقديا عبا  حةو  الدم نا  يرافقه عاغفا  عل  البةةانو ال  ةا  عة  (  يا ة اللبام)

الدين صةديع ونةا  البرنةام  يدعةفن مىفوعةة مةن الدفةا ين الريا ةةة اللةباحةة وايةدفر هةدا 

نقلة فع الريا ة عبر االذاعةة اذ نقلةت  1211و د عا  و. البرنام  لفا يقرب من الة ة  ا توي 

اوح مبةةا اب مباوةةرب مةةن ملعةةد الكشةةافة ونانةةت الفبةةا اب بةةةن فريقةةع م دإةةد الىةةةف العرايةةع 

بةدأا  1211وبيلوح عا  . وم دإد الىةف الفلرم ونا  ال قب بلوا الفعلق ايفاعةب ميفد

( الريا ةة فةع ايةبوا)دا ت بةةت برنةام  بوا   الدإاةط ت  ر فع ما يدعلق بالبرام  الريا ةة فة

فع الدو ب االذاعةة ونا  يداا علر نةب يةو   فعةة وهةو مةن اعةدا  وتقةديا حةةةن حةاف  ومةدب 

 يةقة( 11)اليلقة 
 
. 

 

 

 

  عمعان    2تعاريخ وسعائل االععالم فعي الععراق     : د سععد سعلمان المشعندا ي .م.أ: المصدر 

 .   2132دار أسامة للنشر والتوزيع   

 


