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 المحاضرة الثالثة : صحافة األحزاب العراقية العلنية 0391-0311

 السيءسة  وتكوينة  المعءصةر، العةرا  بنةء  فة  مهمةة مرحلة، (1211ـ1291) األول فيصل عهد يعد   

 الملة  أن إال، معءهةداتيء   بريطءنيةء مة  التحةءل  عالقةة مةن الةرم  وعلى. العءلميتين الحربين بين مء فترة خالل

 مةرة ألول والسمءح الحزبية الحيءة خالل من السيءس  الوع  آلية إنمء  على عمل بل بءلسلطة، ينفرد ل  فيصل

 عقةد فة  خءصةة آخةر بعةد يومةء   البريطةءنيين يةزع  الوع  ذل  وبدأ. علنية حزبية صح  بتأسيس العرا  ف 

 السيءسةةية لألحةةزا  البةةءرز الةةدور وإعطةةء  المسةةلوليء  توزيةة  علةةى فيصةةل ريةةءدة سةةءعد  كمةةء. العشةةرينيء 

 الةى منة  العقالنيةة الةى اقةر  ليبرال  وبوازع العرا  ف  الحزبية الصحءفة خالل من فيهء العراقيين وللمثقفين

 علةى يعمةل ولة . السيءسة  والنضةءل والجمعيةء  األحةزا  أمةء  عثةرة حجةر يق  ل  حيث والحمءسية، المثءلية

 نظةر  فة  العراقة  الشةعب علةى كةءن التة ، ونواقصهء سلبيءتهء من الرم  على الديمقراطية الملسسء  تغييب

 .بءلتنءقضء  المتخ  وواقع  وجود  خاللهء من يمءرس أن تقدير، أقل على

 بةءلمثقفين وعالقتة  خةء  بشةكل الحزبيةة والصةحءفة عةء  بشةكل العراقيةة بءلصةحءفة فيصل عالقة إن 

 بواسةطتهء يستطي  حءلة إلى بءلعرا  الوصول اجل من قوم ، منظور ولهء ومستقبلية طموحة كءنت العراقيين

 .القوم  مشروع  وبنء  بريطءنيء م  المضطربة العالقة فض  

 التيةءرا  ابةرز علةى متفتحةة تقدميةة أسةس وعلةى حرة فكرية ممءرسة إلى االول فيصل المل  دعء لقد 

 والصةحفيين واألدبةء  الكتةء  مةن العديد بهء بدأ قد كءن الت  الجديدة الحءلة وفق واالستمرار الغربية، الليبرالية

 اهتمةوا التة  والحقةول المواضةي  مةن العشةرا  نفرز ان ويمكننء. المستنيرة اآلرا  ذوي من األوائل العراقيين

 المقءلةةة) فةة  البةةدري الغفةةور وعبةةد بطةة  رفءئيةةل هةةلال  ومةةن وصةةحفيء ، ميةةدانيء   ومءرسةةوهء فيهةةء، وكتبةةوا بهةةء

 فة  جةواد ومصةطفى الةدجيل  وكةءم  الكرمل  مءري أنستءس، (األدبية المقءلة) ف  المدرس فهم ، (الصحفية

 وفةءرو ( التربةوي البنةء ) فة  الحصةري وسةءط  ،(المةرأة تحريةر) فة  الزهةءوي صةدق  وجميةل( اللغة فق )

 الرصةءف  ومعةرو ، (الموسةوعية اللغويةة الفهرسةة) فة  الجلب  وداود ،(الدين  الفكر إصالح) ف  الدملوج 

 الكتءبةةة) فةة  العمةةر حلمةة  وإبةةراهي  ،(السيءسةةية الكتءبةةة) فةة  شةةكر صةةءل  وإبةةراهي  ،(الوطنيةةة القصةةيدة) فةة 

 محمةد والشةي  ،(الفكءهيةة الصةحءفة) فة  ثءبةت ونةوري ،(الشةعب  الشعر) ف  الكرخ  عبود والمال ،(الدعءئية

 فة  شةوكت وسةءم  ،(اإلصةالحية اآلرا ) فة  الجليلة  سةعيد ومحمةد ،(السيءسةية الخطبةة) فة  البصةير مهدي

 وعبةد ،(البلديةة الهندسةة) فة  العمري وأرشد ،(العربية القضية)ف  االعظم  عز  واحمد ،(القومية العءطفة)

 كتءبةة) فة  العةزاوي وعبةءس ،(المدرسةية اإلدارة)فة  مشةتء  وطءلةب ،(المهةءجر الشعر)ف  الكءمم  المحسن

 ميةدان فة  أنشةطته  المسةتنيرون ومةءرس. (االيقءميةة الفكةرة) فة  فيض  وسليمءن ،(الحديث العراق  التءري 

 واللغةة التةرا،، قبةل والعصةرنة العروبةة قبةل والقطةر المجتمة ، قبل الدولة مرافق تنظي  الى وسعوا الصحءفة

 القءبلةة التأسةيس فتةرة هة  العشةرينء ، فتةرة اعتبءر يمكننء األسءس هذا وعلى الري ، قبل والمدينة الدين، قبل

 الرصينة الحزبية والصحءفة والسيءسية الفكرية واألنشطة والتوجهء  األفكءر من المزيد الستيعء 
 
. 



 عةةر  ان بعةةد العةةراقيين المثقفةةين مةةن كبيةةرا   عةةددا   العلنيةةة العراقيةةة األحةةزا  صةةحءفة واسةةتقطبت 

. العراقيين المثقفين أيدي على عديدة سيءسية بءتجءهء  ذل  ف  متأثرين ،1299 عء  الحزبية الحيءة العراقيون

 خةةالل مةةن السيءسةة   الشةةءرع وتهةةي  المعءرضةةة بقةوة العراقيةةة السيءسةةية الحيةةءة الحزبيةةة الصةةحءفة رفةةد  وقةد

 وصةديق حديد، ومحمد كب ، مهدي ومحمد الجءدرج ، كءمل أمثءل الصحفية، والمنءبر األحزا  بعض قيءدا 

 . الغءن  وإسمءعيل السبعءوي، ويونس جميل، وحسين شنشل،

 النهضةةة فةة  والسيءسةةية الفكريةةة آرائهةةء عةةن للتعبيةةر الحزبيةةة الصةةحءفة السيءسةةية األحةةزا  وسةةخر  

 هةذ  صةفحء  صةدر ف  االفتتءح  المقءل اهمهء من كءن الصحفية األشكءل بعض خالل من والتقد  واإلصالح

 فة  السيءسةية األحةزا  اسةتخدمتهء التة  واألدوا  الوسةءئل أهة  كةذل  الحزبيةة الصةحءفة كءنةت وقد. الصح 

 كتبةوا الةذين أو محرريهةء ايةدي علةى الكبيةر األثر لهء وكءن. أفكءرهء وبث نضءلهء ف  الفترة هذ  خالل العرا 

 واالقتصءدي، واالجتمءع  السيءس  بءإلصالح والمطءلبة الوطن  الشعور وترسي  القومية األفكءر بث ف  فيهء

 فقةد كةذل . نفوذهةء لترسةي  منة  واالسةتفءدة العرا ، ف  الصهيون  النشءط تشجي  ف  البريطءن  الدور وكش 

 اإلجةرا ا  بعةض ونقد السيءسية ءهي المف نشر على العشرينء  عقد خالل العرا  ف  الحزبية الصحءفة عملت

 للصحءفة وكءن. العرا  ف  والفكرية والثقءفية واالقتصءدية واالجتمءعية السيءسية األوضءع لمعءلجة الحكومية

 الصهيونية الحركة شخص الذي الواع  الدور ذل  الصهيون ، النشءط فض  ف  مه  دور العرا  ف  الحزبية

 اسةتقاللهء اجةل مةن العربيةة األمة نضءل على سلب  وتأثير خطر من لهء سيكون بمء وتنبأ استعمءرية، كظءهرة

 .ووحدتهء

 خةالل مةن العشةرينء  عقد خالل العرا  ف  الحزبية الصحءفة واق  عن واضحة فكرة إعطء  ويمكننء 

اآلت  التقسي 
 
 :  

 :العراقي الحر الحزب صحافة ـ0

 بتةةةءري  العراقيةةةة النهضةةةة وحةةةز  9/8/1299 بتةةةءري  العراقةةة  الةةةوطن  الحةةةز  أجيةةةز ان بعةةةد 

 هذا أسس على قءئمء   كءن الذي وللحك  العرا  على البريطءن  لالنتدا  معءرضءن حزبءن وهمء 12/8/1299

 الحةةزبين يقءبةةل للحكةة  مليةةد سيءسةة  حةةز  تةةألي  علةةى فيصةةل والملةة  االنتةةدا  سةةلطة عملةةت، االنتةةدا 

 الحةر الحةز  أجيةز 92/8/1299 فة  المعءرضةين الحةزبين ملق السءم  المندو  قرر ان وبعد. المعءرضين

 الشةءوي، المجيةد وعبةد الخءلةدي، توفيةق مةن تتكةون لة  الملسسةة الهيئةة وكءنةت، 1/2/1299 بتءري  العراق 

 يءسةةين، وطةة  الزهةةءوي، صةةدق  وجميةةل منيمةةة، ويوسةة  مصةةيبة، وحسةةن بءبةةءن، وصةةالح جميةةل، وفخةةري

 عبةةد الةةوزرا  رئةةيس نجةةل) النقيةةب محمةةود هةةو لةة  رئيسةةء   للحةةز  الملسسةةون اختةةءر وقةةد. الشةةوا  وإبةةراهي 

 (.النقيب الرحمن

 فقد، البريطءن  السءم  المندو  من مطلق بتأييد ويحظى الحءكمة، السلطة يمثل الحز  هذا كءن ولمء 

 المنتمةين هةلال  مقدمةة فة  وكةءن. أخةر  تةءرة وبءلتهديةد تةءرة بءلترميةب االلويةة سةءئر من الي  المنتمون كثر

 إلى( وعشيرت  أنء) واالنتمء  التأييد معلنة برقيءته  فءنهءلت، بءلحكومة مصءلحه  ترتبط الذين العشءئر رؤسء 

 أدوا  إلية  المنتمةين السءسةة وفة  الحةز  هذا ف  يرون الوطن  الحقل ف  العءملون كءن بينمء الجديد، الحز 

 عبةةد وزارة وبمجةة  . احتةةرا  بةةأي يحظةةو  ولةة  التفةةء  أي يعيةةرو  فلةة  البريطةةءن   السةةءم  المنةةدو  يةةد فةة 

 انتخءبةء  إلجةرا  ودعوتهةء( 1291 الثةءن  تشةرين 99 ـة1299 الثءن  تشرين 18) األولى السعدون المحسن

 الحةز  قةءط  العراقية والحكومة بريطءنيء بين المعقودة 1299 سنة معءهدة على للتصويت التأسيس  للمجلس

 الةرحمن عبةد وزارة اسةتقءلة بعةد الحةز  هةذا أهمةل وقةد، الحكومةة سخط بذل  فأثءر، االنتخءبء  هذ  العراق 

 فة  رسةم  حكةوم  حةز  أول الحةز  هةذا ويعةد  . (1299الثةءن  تشةرين 11ـة1299ايلول13) الثءلثة النقيب

 الةوطن  الحكة  تةءري  فة  بلسةءن  نءطقةة جريةدة يصةدر علنة  حةز  أول فهو وكذل  المعءصر، العرا  تءري 

 5 فة  منهء األول العدد صدر إذ الحز ، تكوين على شهرين مرور بعد صدر  الت ( العءصمة) جريدة وه 

 ومةةديرهء المةةذكور للحةةز  الملسسةةين األعضةةء  احةةد مصةةيبة حسةةن صةةءحبهء وكةةءن 1299 الثةةءن  تشةةرين

 سةة ( 92×21) وبمقيةةءس صةةفحء  بةةأرب  العءصةةمة جريةةدة صةةدر  وقةةد.مصةةيبة شـةةـءكر المحةةءم  المسةةلول



دنـةةـكور عةةزرا اليةةءهو اليهةةودي يملكهةةء التةة  دنكةةور بمطبعةةة تطبةة  وكءنةةت
 

( 12)العةةدد مةةن وابتةةدا    انهةةء ،اال

 . محدودة كءنت إمكءنيءتهء ان على يدل وهذا.فقط بصفحتين تصدر أصبحت

 الةرم  وعلةى(. 111)   العــةـدد مةن ابتدا    صفحء  بأرب  الصدور إلى( العءصمة) جريدة عءد  وقد 

 قةد والموضةوعية الفصةءحة هةذ  ان إال والموضةوعية والجةد بءلفصةءحة امتءز  قد الجريدة هذ  مقءال  ان من

 الصةدد بهةذا عديةدة مقةءال  فنشةر  االحةتالل، دعةءئ  وتثبيةت العةرا  فة  البريطءنيةة السيءسة لمسءندة كرست

 املةب قبةل مةن صةحفية وحمةال  لمضةءيقء  العءصةمة جريةدة تعرضةت وقةد. افتتءحيءتهةء معظة   فة  والسيمء

 وقةد. 1299 سةنة العراقيةة البريطءنية للمعءهدة لمسءندتهء نتيجة مستمرة تهديد رسءئل وكذل  الوطنية الصح 

 بقضةية( 81)العةدد فة  اهتمةت عنةدمء العةرا  حةدود عةن الةدفءع فة  لهةء وطنيء   موقفء    العءصمة جريدة سجلت

 على المصرية( المقط ) صحيفة مقءال  نشر أعءد  حيث العربية وحدةال بموضوع اهتمت وكذل   الموصل،

األولى صفحءتهء صدر
 .
 

 الةةوزارة قةةرر  عنةةدمء التأسيسةة  المجلةةس انتخءبةةء  إلجةةرا  مليةةدة( العءصةةمة) جريةةدة كءنةةت وقةةد 

 بةججرا ا  قءمةت ان بعةد إجرا هةء( 1291 الثةءن  تشرين 99 ــــ1299 الثءن  تشرين 18) األولى السعدونية

 أربة  الى المعءهدة مدة وانقءصهء أعمءلهء بمبءشرة لألحزا  والسمءح المنفيين إرجءعهء الى إضءفة كثيرة، أمن

 ميةةر    زمنيةة فتةةرة بعةد( العءصةمة) جريةةدة ان ميةر الةةبالد، كةل فة  انتخءبةةء  إلجةرا  الجةةو مهيئةة، سةنوا 

 الةى احتجءجةء   قةد  كمةء االنتخءبةء ، فية  يقةءط  بيءنء   العراق  الحر الحز  اصدر ان بعد االنتخءبء  من موقفهء

 مخءل  ألن  المدن أهل من المنتخبين الى والنءصرية الديوانية محءفظت  ف  العشءئر ض  حول الداخلية وزارة

بءلقءنون معينة لالنتخءبء  طريقة للعشءئر ألن االنتخء   لقءنون
 
. 

 92 بتةءري  الصةءدر( 991)العةدد صةدور عنةد احتجبةت إذ الصدور ف ( العءصمة) جريدة تستمر ول  

1291 آ 
 .

 اال تعمةر فلة ، الصةحيفة هذ  زوال ف  عجل قد العراق  الحر الحز  مو  ان بط  رفءئيل ويذكر

 اإلنشةء  لةديوان رئيسء   السعدون المحسن عبد قبل من مصيبة حسن صءحبهء تومي  كذل  واحدة، سنة حوال 

 اعتزالة  بعد حتى الصحءفة الى يعد ،ول  فءلعدل  اإلداري السل  الى ذل  بعد انتقل الذي التأسيس  المجلس ف 

 الومءئ 
 
. 

 : الشعب حزب صحافة ـ1

 الهءشةم  يءسين قدم  الذي الطلب وعلى الشعب، لحز  األسءس  المنهءج على الداخلية وزارة وافقت 

 الخوجة  ورشةيد جميةل وفخري داود الشي  واحمد الشبيب  رضء محمد من كل وه  اآلخرين الحز  وأعضء 

 النةور عبةد وثءبةت كمةءل وإبةراهي  ثءبةت الحةءج وسةعيد جة  اليءجة  ومزاح  رامز ومحمود الفءرس  ونصر 

1295 االول كءنون 1 بتءري  وذل  الفالح  اللطي  وعبد
 
. 

 نةدا ) جريةدة اصةدر وقةد. التقةد  حةز  بعد العرا  ف  البرلمءنية األحزا  ثءن  الشعب حز  ويعتبر 

 مطبعةة الةى طبءعتهةء انتقلةت ثة  البدايةة فة  الفةالح بمطبعةة طبعةت وقةد 1291 الثةءن  كةءنون 93 ف ( الشعب

االستقالل
 .
  

 يةتمكن فلة  صةفحء ، أربة  مةن بةدال   صةفحء  بسةت الصحيفة هذ  يصدر أن الشعب حز  حءول وقد 

 ان الةى صةفحء  بةأرب  تصةدر فبقيةت بةءلحز  خءصة مطبعة وجود ولعد  آنذاك  الصعبة الطبءعية للظرو 

 العدد من ابتدا    سنتين دا  توق  بعد 1292 عء  الصدور الى عءد  عندمء صفحء  بست إصدارهء من تمكن

 .1292 أيلول 8 ف  211
 
 

 عةء  البريطءنية العراقية المعءهدة منءقشة ذل  من المهمة القضءيء ف  مواقفهء( الشعب ندا ) لـ كءن وقد 
 والسةيمء القوميةة حقوقهةء العةرا  فة  القوميةة األقليء  من  موضوع ف  متميز موق  لهء كءن وكذل . 1299
. الكرديةة المنةءطق فة  رسةمية لغةة الكرديةة اللغة جعل الى تدعو العرا  ف  حزبية جريدة أول فكءنت، األكراد
 العرا  بحق التمس  وجو  الى العسكري جعفر حكومة ودعت الموصل قضية عن( الشعب ندا ) دافعت وقد

 شةديدة الجريةدة كءنةت وقةد. بنفسة  نفسة  إدارة علةى العةرا  قةدرة بعةد  القءئلةة األمة  عصةبة دعةوة علةى والرد
، (1291 الثءن  تشرين 91 ـ 1295 حزيران 91)الثءنية السعدونية الوزارة على السيءسية مقءالتهء ف  الوطأة



 تومي  عن بءلك  الوزارة  وطءلبت. الحك  شلون إدارة ف  بءلفشل واتهمتهء بشدة الوزارة هذ  هءجمت حيث
. الدولةة ميزانيةة إرهةء  فة  اثةر مةن األسةلو  لهةذا مةء وبينةت الدولةة دوائةر فة  البريطءنيين والسيمء األجءنب
( 1298 الثءن  كءنون 12 ـ1291 الثءن  تشرين 91) الثءنية العسكرية الوزارة وبتألي 

 
 يءسين رئيس  ودخول

 وتوقفةت الحةز  ضةع  الجديةدة وزارتة  مهةء  الةى الشعب حز  عن وانصراف  فيهء، للمءلية وزيرا   الهءشم 
1291 تموز 2 بتءري ( 211) العدد صدور بعد الصدور عن جريدت 

 .
 الةى مذكراتة  فة  الهءشةم  طة  ويشير

 الشةعب حةز  إضةعء  بقصةد كةءن الثءنية العسكري جعفر وزارة ف  وحزب  الهءشم  يءسين أخي  اشتراك أن
المعءرضة وإضعء 

 .
 فة ( 1ـة211)العةدد بصةدور سنتين حوال  دا  توق  بعد( الشعب ندا ) صحيفة وعءد 

البةةدري الغفةةور عبةةد المسةةلول مةةديرهء وكةةءن 1292  أيلةةول 8
 .

 الثءنيةةة فترتهةةء فةة ( الشةةعب نةةدا ) اهتمةةت وقةةد
 بةةدأ  إذ العراقيةةة، السةةءحة علةةى المطروحةةة الوطنيةة القضةةءيء الةةى بءإلضةةءفة وتطوراتهةةء، الفلسةةطينية بءلقضةية
 للعةر  المقطوعةة العهةود نكث ف  البريطءنية السيءسة فيهء تنتقد الت  الالذعة المقءال  األول العدد ومنذ تنشر

 العةدد صةدور بعةد الصةدور عةن الصحيفة هذ  احتجبت وقد. فلسطين ف  القوم  بءلوطن الصهيونيين ووعدهء
1211الثءن  كءنون 91 بتءري ( 111)

  
. 

  : العراقية النهضة حزب صحافة ـ9

 سيءس  حز  إلنشء  السءم  المندو  الى طلبء   العراقية النهضة حز  قد  1291 آ  شهر أوائل ف 

 أحةةءل وقةةد. سيءسةة  حةةز  بتةةألي  السةةمءح لطلةةب رسةةمية بصةةورة مبةةءدرة أول هةةذ  وتعتبةةر الكءمميةةة، مقةةر 

 فة  السيءسةية األحزا  تألي  أمر ،بءن من  مهمة مالحظة م  الوزرا  مجلس الى الطلب هذا السءم  المندو 

 تةلدي نزعةة عنة  تنةت  أن البةد السيءسةية الجمعيةء  تألي  وان، الدقيق البحث موض  يوض  ان يجب العرا 

متضةءدة جمءعء  الى العرا  أهل تفريق الى
 .

 كةءن اآلرا  بةين ،ومةن الةوزرا  مجلةس فة  اآلرا  اختلفةت وقةد

 ذلة  الحكومةة منعةت إذا ألنة  جةدا ، ضةروري العلنيةة األحةزا  تةألي  إن) المءليةة وزيةر حسقيل سءسون رأي

 الممءنعةة بعد  السءم  المندو  على الرد كتء  المنءقشء  هذ  نتيجة وكءنت(. سرية تنظيمء  أثر  على تتأل 

 والروية التأمل ير  الوزرا  مجلس ولكن الدستورية، الحكومء  أسس من ألن  السيءسية  األحزا  تألي  من

بذل  الخء  القءنون صدور حتى
 
. 

 وعبةد الجرجفجة  ومهةدي الجرجفجة  أمةين محمةد مةن المقةد  الطلب على الداخلية وزارة وافقت وقد 

 الةةرزا  وعبةد البيةر ومهةدي آمةء قءسةة  وفةءئ  واصة  الظةءهر احمةد والشةةي  كبة  حسةن ومحمةد كبة  الرسةول

1299آ  12 بتءري  السوز آل عون  الجليل وعبد الحسين  هللا وأسد االزري
  
. 

 عةء  واجتمةءع بمظةءهرة العراقية النهضة وحز  العراق  الوطن  الحز  قيء  الى اإلشءرة سبقت وقد 

 ونفة  الحةزبين ملةق السةءم  المنةدو  فيصةل،قرر الملة  لتتةوي  األولةى الةذكر  بمنءسةبة الملكة  البالط أمء 

 النهضة حز  رئيس الجرجفج  أمين محمد بينه  من العرب  الخلي  ف  هنجء  جزيرة الى سيءسية شخصيء 

 الفتةرة أمةء. 1299 آ  92 ف  بتءري  ذل  كءن وقد للحز ، التنفيذية اللجنة عضو كبة الرسول وعبد العراقية

 محمةد نفة  انتهةى ان بعةد 1213 عء  منتص  الى 13/11/1292 من فتبدأ المذكور الحز  نشءط من الثءنية

 هيئةة تكونةت لذل  عودتهمء على أشهر وتسعة سنة حوال  مر  إن وبعد كب ، الرسول وعبد الجرجفج  أمين

 التةة  وأختءمةة  الحةةز  أورا  تسةةلي  13/11/1292 فةة  الداخليةةة وزارة مةةن وطلبةةت للحةةز  جديةةدة إداريةةة

 . الجرجفجـ  أمين محمد الحز  رئيس الى 1299آ  92 ف  ملق  عند ضبطت

 وينشةر آرا   يبةث كةءن وإنمةء بءسةم  نءطقةة صةحيفة تكوين  بداية ف  العراقية النهضة لحز  يكن ول  

 وف  العءمة المنءسبء  ف  تلقى كءنت الت  الشعر وقصءئد الخطب وإلقء  المنشورا ، توزي  طريق عن مبءدئ 

(. العراقيةة النهضةة) جريةدة اصةدر تأسيسة  علةى سنوا  أرب  مرور وبعد خءصة، الجمعة صالة بعد المسءجد

 الحجة  مةن صةفحء  بةأرب  1291 آ  13 األربعةء  يو ( العراقية النهضة) جريدة من األول العدد صدر وقد

 بمطبعةة مةرة ألول طبعةت وقةد ،(االثنةين الجمعةة،، األربعةء ) األسبوع ف  مرا  ثال، تصدر وكءنت الكبير،

بغداد ف  النجءح
 
 اضةطر والثءن  األول العددين ف  مهر  الت  المطبعية األخطء  وكثرة الطب  ردا ة أن إال ،

. 1291آ  11 بتةءري  الصءدر الثءلث العدد من ابتدا    فيهء لتطب  السال   دار مطبعة الى االنتقءل الى الجريدة



 العهةد خةالل العراقية الصحءفة تءري  ف  وأجراهء السيءسية الصح  أقو  من( العراقية النهضة) جريدة وتعد  

 عبةد ومحمةد الشةرق  وعلة  الشةبيب  بءقر محمد أمثءل الوطنية السيءسة رجءل من نخبة فيهء سءه  وقد. الملك 

 جريةدة وعرفت. جــواد مصطفى أمثءل العراقيين المثقفين من الكثير استقطبت كذل ، رجيب ويوس  الحسين

 اهتمةت وقةد. األخةر  والسيءسةية الحزبيةة الصةح  عةن ميزهةء الةذي ومتءنتة  أسلوبهء بقوة( العراقية النهضة)

 الةالذع نقةدهء الى بءإلضءفة أهداف ، عن والدفءع العراقية النهضة حز  مبءدئ بنشر( العراقية النهضة) جريدة

 االحتاللةين بمسةءوئ للعةراقيين وتةذكيرهء الخءرجيةة السيءسةية األوضةءع وتحليل الداخل ف  اإلدارية لألوضءع

 علةةى( العراقيةةة النهضةةة) جريةةدة مقةةءال  تقتصةةر ولةة . النيةةءب  بةةءلمجلس نةةدد  كمةةء والبريطةةءن  العثمةةءن 

 .لهء الحلول واضعة اجتمءعية موضوعء  عءلجت بل السيءسية الموضوعء 

 منءهضةة حملةة شةن عءتقهةء علةى الجريةدة هةذ  أخةذ ( العراقية النهضة) جريدة من األول العدد ومنذ 

(1298 الثةءن  كءنون 12 ــــ1291 الثءن  تشرين 9) الثءنية العسكري جعفر لوزارة
 

 الةته  أنةواع إليهةء سةءندة

 بشةدة عليهةء للةرد مقءبةل طةءئف  بتحةريض األخةر  الصةح  لهةء تتصةد  أن الى أد  ممء طءئف ، وبتحريض

 صةرامة مةن الةرم  وعلةى. الصةح  هةذ  فية  تحةذر 1291 أيلول 9 ف  بيءن إصدار الى الحكومة فءضطر 

 التة  ،(الزمةءن) جريةدة وتنءهضةهء( العراقيةة النهضةة) جريةدة اسةتمر  واللةين، الشةدة بةين وجمعة  البيءن هذا

 النهضةةة) جريةةدت  بتعطيةةل قةةرارا   الةةوزرا  مجلةةس فأتخةةذ الصةةحفية، حمالتهةةء علةةى الحكةةوم  البيةةءن عنءهةةء

1291 األول تشرين  99 بتءري  المنعقدة جلست  ف ( الزمءن)و( العراقية
 .

( العراقية النهضة) جريدة ملت وقد

 شةةبءط 19 بتةةءري ( 11)العةةدد صةةدور وحتةةى 1291األول تشةةرين91 فةة ( 19) العةةدد صةةدور منةةذ معطلةةة

1298. 

 تليةت الجمعةة صةالة عقةب كبيةر جمةءهيري اجتمةءع الحيدرخءن  جءم  ف  عقد 1292 آ  1 يو  وف  

 ،1292 عةء  فلسةطين فة  وقعت الت  آ  البرا  ثور  بمنءسبة المثيرة الوطنية والقصءئد السيءسية الخطب في 

 ودار الملكةة  الةةبالط قصةةدوا صةةءخبة وطنيةةة مظةةءهرة شةةكل علةةى المجتمعةةون خةةرج االجتمةةءع انفةةض وعنةةدمء

 األحزا  صح  وبقية العراقية النهضة جريدة كءنت وقد. األجنبية الممثليء  دور وبعض البريطءنية االعتمءد

 البريطءنيةةة االعتمةةءد دار تغةةي  الشةةديدة الحمةةال  هةةذ  فكءنةةت، االنكليةةز علةةى تحمةةل الفتةةرة هةةذ  فةة  العراقيةةة

 تعطيةةل 1292 أيلةةول 1 بتءريــةةـ  الةةوزرا  مجلةةس قةةرر وقةةد. االحتجةةءج تلةةو االحتجةةءج تقةةدي  الةةى وتضةةطرهء

 النهضة حز  اصدر وقد(. العــرا )و( العرب  العءل ) جريدت  وإنذار( الوطن)و( العراقية النهضة) جريدت 

 صةدر  وقةد ،(العةرا  صةو ) جريةدة 1292 أيلةول 8 يـةـو ( العراقيةة النهضةة) جريةدة تعطيل بعد العراقية

 المحءمـةـ  المسلول مديرهء وكءن، ببغداد السال  دار مطبعة ف  تطب  وكءنت المتوسط بءلحج  صفحء  بأرب 

 كمةء فة أهدا عةن والةدفءع العراقيةة النهضةة حةز  مبةءدئ بنشةر( العةرا  صةو ) جريدة واهتمت محمود عل 

 بعةد السةويدي توفيةق حكومة عطلتهء اذ طويال  ( العرا  صو ) جريدة تستمر ول . الفلسطينية بءلقضية اهتمت

1292الثءن  تشرين 92 بتءري ( 19) العدد صدور
 
. 

 : التقدم حزب صحافة ـ4

 ملكيتةين إرادتين استصدر 1295حزيران91 بتءري  الثءنية وزارت  السعدون المحسن عبد أل  عندمء 

 ميةةر اجتمةءع عقةةد الةى األمةة مجلةةس بةدعوة ثءلثةةة ملكيةة إرادة استصةدر كمةةء، األعيةءن مجلةةس أعضةء  بتعيةين

 دعةء ثة .األمةة مجلةس علةى لعرضةهء األسءسة  القءنون لتعديل قءنون الئحة لتهيئة 1295تموز11 ف  اعتيءدي

 كيفيةة علةى النةوا  تمةرين منهةء الغةر  كءن المجلس بنءية ف  تجريبية جلسة عقد الى النوا  مجلس أعضء 

 قةرر انة  السةعدون أعلن 1295 تموز 15 ف  الجلسة هذ  عقد  فلمء الرئءسة، وديوان المجلس رئيس انتخء 

 وكةءط  طبةي  أبةو محسةن والسةءدة معتمةدا   العمةري ارشد ومن رئيسء   من  يتأل  برلمءن  سيءس  حز  تشكيل

الحــز  هذا ف  أعضء    يوس  وإبراهي  زك  وأمين الواحد العبد سعيد ومحمد جميل وفخري العوادي
 
. 

 الطلةةب وعلةةى 1295 آ  99 فةة  للحةةز  األسءسةة  المنهةةءج علةةى الداخليةةة وزارة صةةءدقت وعنةةدمء 

الحز  وأعضء  السعدون المحسن عبد قبل من المقد 
 
 تأييةدا   تليدانة ( العرب  العءل )و( العرا ) جريدتء كءنت 

 ومسلولية بءمتيءزهء وعهد( اللوا ) جريدة فأصدر بلسءن ، نءطقة جريدة ل  تكون ان قرر الحز  ،ولكن مطلقء  



  آذار 93 فةة  الكبيةةر بةةءلحج  صةةفحء  بةةأرب  منهةةء األول العةدد صةةدر وقةةد. العةةزاوي سةةعيد محمةةد الةةى إدارتهةء
 

 العةدد مةن وابتةدا   . ببغةداد الفةرا  بمطبعةة تطبة  وكءنةت األسةبوع فة  مةرا  ثةال، تصدر كءنت وقد. 1298

 . النجءح بمطبعة تطب  الجريدة هذ  أصبحت الخءمس

 السعيد نوري لسيءسة ومهءدنت  الشعب حز  رئيس الهءشم  يءسين سيءسة( اللوا ) جريدة انتقد  وقد 

 أكةءنوا سةوا  التقةد  حةز  خصو  الجريدة هذ  انتقد  فقد وكذل . السيءسيين المعءرضين ضد الشدة بءستعمءل 

 وبعةد.االفتتءحيةة مقءالتهةء كةل فة  نهجهةء هةو هةذا وكةءن دعءيةءته  وسةفهت آرا هة  ففند  مستقلين، أ  حزبيين

 بةجمال  أمةرا   العسةكري جعفةر حكومةة أصةدر ( اللوا ) جريدة صدور على أشهر أربعة من يقر  مء مرور

 فأصةدر بلسةءن  نءطقةة أخةر  جريةدة إصةدار الةى التقةد  حةز  دعةء الةذي األمةر ،1298 تمةوز 2 ف  الجريدة

 صةةفحء  بةةأرب  منهةةء األول العةةدد صةةدر وقةةد الحةةز ، بلسةةءن النءطقةةة الثءنيةةة الجريةةدة وهةة ( التقةةد ) جريةةدة

 الشي  سلمءن المحءم  المسلول ومديرهء امتيءزهء صءحب وكءن 1298 الثءن  تشرين 11 ف  الكبير وبءلحج 

بغداد ف  النجءح بمطبعة تطب  وكءنت داود،
 
. 

 الةى ودعةت، الثءنيةة السةعدون وزارة وعن وأهداف  الحز  نظر وجهة عن( التقد ) جريدة دافعت وقد 

 بمطبعة تطب ( التقد ) جريدة أصبحت( 13)العدد مـــن وابتدا   . التقد  حز  م  العراقية األحزا  بقية تحءل 

( السيءسة  األفةق فة ) بعنةوان جديةدا   بءبةء  ( التقةد ) جريةدة اسةتحدثت 1292 نيسةءن 91 وفة . بغداد ف  اآلدا 

 وعلةى جديةدا   بءبةء   استحدثت كمء. العءلمية السيءسية األوضءع والتحليل بءلنقد في  تنءولت األولى صفحتهء وعلى

 عليهةةء معلقةةة والعربيةةة العءلميةةة األحةةدا، فيةة  استعرضةةت( عءمةةة برقيةةء ) بعنةةوان أيضةةء   األولةةى صةةفحتهء

. والخءرجية الداخلية بءألخبءر لموافءتهء وداخليين خءرجيين مراسلين لهء الجريدة عينت وقد. قصيرة بمقتطفء 

 الةةدع  تقةةدي  علةةى ركةةز  إنهةةء نةةتلمس ان نسةةتطي ( التقةةد ) جريةةدة مةةن األخيةةرة األعةةداد مراجعةةة خةةالل ومةةن

 تبنيهةةء فةة ( 1292 نيسةةءن 98 ـةة 1298 الثةةءن  كةةءنون 12) الثءلثةةة السةةعدون المحسةةن عبةةد لةةوزارة واإلسةةنءد

 شةديدة حملةة شةنت وقةد. البريطءنيةة المصةرية المعءهدة مشروع مرار على بريطءنيء م  معءهدة إبرا  القتراح

 الصةح  تلة  امةء  الثبةء  مةن يتمكن فل  واالستقالل العرا  لصحيفت  التقد  لحز  المعءرضة الصح  على

آيءر 5 ف  الصدور عن فتوقفت
 

1292. 

 : الموصل في العراقي االستقالل حزب صحافة ـ5

 آصةة : السةةءدة مةةن مكونةةء   وكةةءن ،1292 عةةء  أيلةةول مةةن األول فةة  العراقةة  االسةةتقالل حةةز  تشةةكل 

) الشةةربت  بةة  ومكةة  ،(معتمةةدا  ) أفنةةدي صةةدق  محمةةد والمحةةءم  ،(رئيسةةء  ) السةةعرت  آمةةء قءسةة  آل وفةةءئ 

 محفوم احمد والدكتور عل  الحءج هللا وعبد بءش  عطء وإبراهي  ثءبت الحءج سعيد: األعضء  ومن ،(سكرتيرا  

 والتأكيد الموصل عروبة عن الدفءع ه  الحز  هذا مءية وكءنت. الصءبونج  وشري  دالل  جميل والدكتور

 ،(العهةد) جريةدة وهة  بلسةءن  نءطقة أسبوعية جريدة االستقالل حز  اصدر وقد. العرا  استقالل سالمة على

1295 الثةءن  كةءنون 93 بتةءري  األول عةددهء صةدر وقةد الموصةل، مدينة ف  ثالثء  يو  كل تصدر وكءنت
 
 .

 حةةز  حةةءل لسةءن وهةة  ملقتةء   ثالثةةء  يةةو  كةل تصةةدر عربيةة يوميةةة سيءسةةية جريةدة أنهةةء ترويسةتهء فةة  وجةء 

 وأوفةوا) وتحتة ( سةعى مةء إال لإلنسةءن لةيس) الحةز  شةعءر الجريةدة اسة  فةو  كتةب وقةد العراقة ، االستقالل

 علةى الواحةدة الصةفحة واحتةو  صةفحء  بةأرب ( العهةد)جريةدة صةدر  وقةد، (مسةلوال   كةءن العهد ان بءلعهد

 عبءرة موضوعءتهء وكءنت الموصل، قضية حول مقءالتهء معظ  وكءنت.س ( 92×21) وبمقيءس أعمدة أربعة

 الملة  بةدع  الموصةل فة  العراقة  االسةتقالل حةز  حظة  وقةد. وجغرافيةة واقتصةءدية تءريخيةة دراسء  عن

 لكسةب العةء  الةرأي إعةداد فة  نشءط  مواصلة على بهء يستعين مءلية بمسءعدا  علي  يبخل ل  إذ األول فيصل

 العرا  لصءل  الموصل قضية
 
. 

 فيهةء  األتةراك مطءلةب لةدحض صةفحءتهء وفتحةت الموصل قضية سبيل ف  نفسهء الجريدة جند  ولقد 

 أفنةدي هللا عبةد خطةء  األول عةددهء ف  نشر  إذ المشروعة، الوطنية الحقو  تليد الت  المقءال  بنشر وذل 

 مةةذكرا   الموصةةل عروبةةة فيهةةء اكةةد وقةةد الموصةةل فةة  الةةوطن  الةةدفءع جمعيةةة فةة  ألقءهةةء التةة  العلمةةء  رئةةيس

االستقالل سبيل ف  الموصليون قدمهء الت  بءلتضحيء 
 
 فة  الةنفس علةى االعتمةءد الةى( العهةد) جريدة ودعت. 



 بعةودة المطءلبةة األصةوا  بعةض مسةتنكرة( الةنفس على االعتمءد)بعنوان لهء مقءل ف  المهضومة الحقو  نيل

 عةددهء فة  العهةد جريةدة نشةر  الهةد  هةذا وعنةد. للموصةل حكمهة  أثنةء  فة  بأفعةءله  إيةءه  مةذكرة األتراك

 وان، التصد  تركيء يصير العرب  ان ل  يقول من كل): في  جء  افتتءحيء   مقءال  ( التصد ) عنوان تحت الثءلث

 العراقيةة الوطنيةة الحقةو  تأكيةد فة  الكءريكةءتير( العهةد) جريدة واستخدمت(. التصد  عربية ليست الموصل

( الترك  الوحش) شءبء   يمثل كءريكءتيرا   العءشر عددهء ف  نشر  حيث التركية للمطءلب ورفضهء الموصل ف 

 بثوبهةء تختءل وه ( الموصل) فتءة أمءم  في  تمر الذي الوقت ف  وسكينء   حديدية سلسلة مهر  ورا  أخفى وقد

. !ال!  ال!  ال بقولهةء التركيةة القيةود تةرفض وهة  عليهةء االنقضء  يحءول وهو( العرب  العل ) البه  العرب 

 التركيةةة السالسةةل تةةرفض العةةءلمين ومعشةةوقة الفءتنةةة الحسةةنء  الموصةةل: )مفةةءد  تعليقةةء   الصةةورة تحةةت وكتبةةت

(أخيرا    طلبه قءبلت وهكذا وسكءكينه 
  
. 

 ضرورة فأكد . العرا  ف  يعقد نيءب  مجلس ألول االنتخءبية التوعية ف ( العهد) جريدة أسهمت وقد 

 االسةتعدادا  عةن( العةرا  فة  النيءبية االنتخءبء ) عنوان تحت فذكر ، الثءنويين المنتخبين اختيءر ف  التأن 

 أثنةء  فة  بهء المعمول التقءليد بشدة الجريدة هذ  وانتقد . الثءنوية االنتخءبء  إجرا  وعن النيءب  المجلس لعقد

 بةءلنفس الثقةة وزرع العقةول تحكي  الى ودعت الالمعة واألسمء  والجء  المحسوبية على والمرتكزة االنتخءبء 

القضية هذ  عءل ( والمنتخبون المنتخبون)بعنوان افتتءحيء   مقءال   فنشر 
 
. 

 بعةض فة  نقلةت قةد الةورود إكليةل ومجلةة الموصةل جريةدة مثةل الموصةلية الصح  بعض كءنت وإذا 

 طبيعةةة عةةن تصةةور أي عليهةةء القةةءئمون يمتلةة  ان دون مةةن ونشةةءطءتهء الصةةهيونية الحركةةة أخبةةءر أعةةدادهء

 أخطةءر الةى نبهةت قةد( العهةد) جريدة فءن حقيقتهء، على الصهيونية مخءطر يدركوا ول  الصهيونية، النشءطء 

 مء وأوضحت وسوريء لفلسطين بلفور اللورد زيءرة استنكر  فجنهء كذل  بلفور، وعد لتنفيذ وسعيهء الصهيونية

 مقءلهء ف  فقءلت. فلسطين ف  الصهيونية ادعء ا  ودحضت فلسطين عر  قلو  ف  تأثير من الزيءرة عكست 

 عرفةت قومية حديثء   أو قديمء   يعر  ل  التءري  ان): وأحداث  بءلتءري  مستشهدة( الفلسطينية القضية) االفتتءح 

 وليحتجةوا العر  أبنء  العر  فلينهض: )قءئلة العر  بمخءطبة مقءلهء الجريدة واختتمت(. الصهيونية بءلقومية

 وليحةءفظوا الصةحيحة بحقوقه  وليطءلبوا مسعء  وليقءوموا البلفوري الوعد على وثبء  قوة من نفوسه  ف  بمء

(ده أجدا من استلمو  جليل أر، على بدمءئه 
 .
 

لمء وجد ) يطءنيءبين حكومة العرا  وبر ودةالمعق 1291لمواق  حز  االستقالل ضد معءهدة  ونتيجة 

سنة ويتسنى لبريطءنيء خالل ذلة  االسةتفءدة واسةتخراج نفةط  95فيهء إضرارا  لمصلحة العرا  حيث ان مدتهء 

الداخلية قرارا  بتعطيةل جريةدة العهةد فقد أصدر  وزارة ، وموق  الجريدة الممءثل من هذ  المعءهدة( الموصل

وعلةى الةرم  مةن ان بعةض المصةءدر قةد اتفقةت ان حةز  . لسءن حءل حز  االسةتقالل العراقة  فة  الموصةل

إال أن هةذا ( فتةى العةرا )االستقالل العراق  ف  الموصل قد اصدر ف  اثر إمال  جريدة العهةد جريدتة  الثءنيةة

قضية الموصل وكءن آخر نشةءط لة  البرقيةء  التة  أرسةلهء إلةى الملة   الحز  قد قرر إيقء  نشءط  بعد انتهء 

الةى ان متة  فةت   1211ف  حين يشير الدليل العراقة  الرسةم  لسةنة ، 1298االنتخءبية لسنة  وضءعحول األ

وقةد صةدر العةدد  1292تشةرين األول  19ف  الموصل بتءري  ( فتى العرا ) هللا سرس  قد من  امتيءز جريدة

وهذا مء يلكد ان الجريدة المذكورة ل  تكن نءطقة بلسءن الحز  المذكور، 1213آذار15هء فــــ  األول من
 
 . 

 

، عمان ،  1تاريخ وسائل االعالم في العراق ، ط : د سعد سلمان المشهداني .م.أ: المصدر 
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