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 صحافة االقليات الدينية والقومية في العراق:  ثامنةالمحاضرة ال

األمو  يتألف المجتمع العراقي من عرب وكرد وتركمان، وأقواا  أرورب ضعاوما مون أقو   

التووي عرامووا العووراه وضعاووما  ووذ  شلاووا منوو، عموورال الاوونان، وموون أول وو  الاووريان وال  وو ان 

كوو،ل  عووي . واآلشوواييان، وقوو  تااذووا عوو،ر العنااوور واألقوواا  ع ووي الاتوو ي الا ناوو  العراقاوو 

وع وي الور   مون و واد عو ي . األق اال ال ينا  مون ماواياان ويمواد ويذيو يان واواض   و رورين

العرضا  وال ردي  وال   ا ا  والعبري  والتركا  والفايسوا  واأليمناو  شأ أن : عراه عيلغال اي ال

ويعو  . الجماع يعتذون ضعراقاتم  التي يعتبرو ما الراضط ال بار؛ لتيقاق التعايش ضان عو،ر األق اوال

فاوا تعواش العراه من األقطاي العرضاو  األكرور تعقاو ان مون النواتاتان اأجنالا او  واأجنا راااو ، ا

 نبان شلي  نب  ماع المجماعال اأجنالا ا  المتمر   ضالمجماعو  العرضاو  وال رديو  والتركما او  

كوو،ل  تتبوواين األديووان والعقا وو  لوو ب عوو،ر المجماعووال تباينووان كباووران، امنووا  ال يا وو  . واأليمناوو 

شن ظواعري .  و  الاذي يو اإلسالما  وعي الاوا  ي، وال يا و  الماوايا  ضمو،اعبما المتعو دي وااموا ال يا

تع د األديان والم،اعب اي  ماوع دو  العوال  عوي ظواعري  باعاو  وأ تمو د تم يو ان رطاوران ع وي 

و ادعا وتق مما  الما كا ا  ار راضع  أستغال  راي ي ييالما شلي تركال سااسوا  تيوا  

لتوي أاو يتما ويم ون تاو اط الاوال ع وي أعو  الصويف ا. المطالب القاما  الي ذيا ع ا فصوالا 

 :ع،ر األق اال كما يأتي 
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 مأل الصياا  الماايا  اي العراه ضص وي المج و  العراقاو  األولوي التوي  بعوا عوا    
مج   دينا  ع ما  شمري  أاوياب )و ال اي تروياـــتما أ ما (. شك اد الايد)التي سماا  2091

وقو  او يل . اوفي  19وق  ض غ ع د افياتما اي ض ايو  او ويعا (. اأمتااز اآلضال ال ومنا ان
( 099)عو دان والفر اوا  واو ي منموا ( 069)العرضا  وا ي منموا : ضرالث لغال عيع،ر المج   

واوي  ماوع عو،ر ال غوال كا وا الماضواعال متمواضم  . عو دان ( 339)ع د وال   ا ا  وا ي منما 
تقريبان تاث كا ا تتر   مون لغو  الوي أرورب اقوط، وقو  اشوتغد اوي تيريور عو،ر المج و  عو د مون 

  األتوو   ر ووي الاووريا ي البغوو ادي واألب عااسوونا وعووا ار اووي األب عبوو: الميووريين موونم  
األاد، والقو  ضاسواد ضموايي الاوريا ي البغو ادي واألب اورب   كاوبا وتتاو  كتاضوال عو أل 

 ماعووان ضالطوواضع الوو يني ال ناووي
 
اقوو  كا ووا مج وو  ديناوو  أدضاوو  شوومري  ( زعاووري ضغوو اد)أمووا مج وو  . 

وكان من اضورز ميرييموا األب أ اوتا   2090 ذاي  10ي أا يعا اآلضال ال رم اان اي ضغ اد ا



مووايي ال رم ووي وكا ووا ممتموو  ضمعالجوو  القاووايا ال يناوو  والم،عباوو ، أكروور موون اعتماممووا ضمعالجوو  
القاايا األدضا  واأ تماعا ، وق  استمرل اي الص وي أكرر من سن  وتاايل عن األ ذواي، ولو  

يعرر ع ي أي ع د من المج   لي  اآلن
 
وق  تاالي شا اي الصيف الماوايا  التوي لو  تتعور  .  

الي التعطاد  اا  القرن الماضي، ضاسترنال اإللغال العا  أمتاوازال الصويف العراقاو  الو،ي  فو، 
وع،ا يعنوي أن الصويف الماوايا  لو  . 2000لان  ( 10)ضص وي مرسا  المطباعال ذي الرق  

اازعا ااما  التظ او وي تعطواالل وشلغوالال ترت ب  ريم   مر ت دي الي تعطا ما أو شلغال امت
 . 2099ل  رار من الصيف ال ينا  اإلسالما   ا   الم ي التي سبقا عا  
التوي او يل عوا  ( الف ور الماوايي)أما أشمر الصيف الماايا  اي العراه اموي مج و  

وأ تذا  تص ي تتي الاقوا الياضور، وعوي مج و  ماوايا  عماماو   اور معناو  ضطا فو   2060
عان  من الطاا ف الماايا م

 
وق   رتا ع،ر المج    فاما يمذان ل ات ي الا نا  عن ما تو دل . 

أع ااما ضأ ما مج   تو من ضالاتو ي الماوايا  اواه الفواايه الطا فاو  والم،عباو  وتاوعي شلوي ضعوث 
اليااي الماايي اإلسالمي، وعي مج و  أ تو عي ش موا لاوان ال نااو  الرسومي ضود تو من ضتع ديو  

( ضوان النمورين)ومن ضوان الصويف الماوايا  الممومايي كو،ل  مج و  . يال ضمن وت ي اإليماناآل
عن مطرا ا  ال   ان وق  ترأ  تيريما ال كتاي  2091وعي مج   اص ا  ا يل أو  مري عا  

والتي أا يتما اي ضغ اد ضطريركاو  ال  و ان (  ج  المره)ك،ل  تص ي تالاان مج   . ياسف تبي
 . ويرأ  تيريرعا المطران  ا  اسيق 2000اي مط ع عا  

 

 الصحافة اليهودية في العراق .2
تتي ث ضعض المصادي الامادي  ضق اد من اأضطراب والخ ط عن و اد اياف  يماديو  

ضاسو  عوادوضار 2663ا يل اي العوراه عوا  
 

، ااموا تموار مصوادي أرورب شلوي و واد اوياف  
عامجاو ضاسو   2660يمادي  أا يعا يماد العراه اي عوا  

 
( الذعواي)ويم ننوا أن  عو ص اوياف  . 

من أوا د  0/22/2090التي شاي  اي تأسااما الامادي  اا  ياسف ساماخ والتي ا يل اي 
التووي ( تف وور)وتوأتي ضغوو عا اووياف  . الصويف الاماديوو  التووي اوو يل اوي العووراه ضال غوو  العرضاوو 

وقو  او ي العو د األو  منموا  أا يعا اي ضغو اد الاموادي سو مان عنبور لتخو   سااسو  اأتيواديان
أما الصويف الاماديو  الصواديي اوي العمورينال مون القورن الماضوي اموي . 12/1/2021ضتاييخ 
ضووال غتان العبريوو  والعرضاوو   2019تموورين األو   20التووي اوو يل ضتوواييخ ( يموورون)اووياف  

وقا  ضإاو ايعا كود مون اوماان أذييعوي ويعقواب اوماان وقو  اتتوال ع وي ( ضأترف عبري )
ضوأترف )افي  ضاليج  الصغار  صفما كان ضال غ  العبري  و صفما اآلرور ضال غو  العرضاو  ( 26)

(عبري 
  
وعوي مج و  ( المصوبا )ومن أع  المجالل الامادي  التي ا يل اي العمرينال مج و  . 

وقا  ضإا ايعا سو مان شوانا سو رتار  2010 ااان  29أدضا  أسباعا  ا يل اي ضغ اد ضتاييخ 
كووو،ل  أاووو ي يمووواد العوووراه مج ووو  أدضاووو  أرووورب ضتووواييخ . صوووماا ا  اوووي العوووراهالجمعاووو  ال

وكووان ل اموواد اووي . وقوو  أاوو يعا الموواعر الامووادي أ وواي شووا و ( اليااوو )ضاسوو   20/1/2010
التوي تخصصوا ضنتوا   ( سوباه تاسوان)العراه رال  العم  الم  ي اويف  أرورب مرود اوياف  

ما ياسف كياكي التي ا يل اوي البصوري ضتواييخ لصاتب( دلاد العا   )سباه الخاد، واياف  
وكا ا اياف  شعال ا  تجايي  2/22/2016

 
واياف  أرورب أسوباعا   متخصصو  ضواإلعالن . 

وكا ا تازع مجا ان، واياف  مماج و   2010 ذاي  21ا ي الع د األو  منما اي ( ال لاد)تامي 
اوووا  تووواي والتوووي كا وووا تموووت  أاووو يعا اوووي ضغووو اد عبووو     ( النموووري اأقتصوووادي )لموووا تاووومي 



وقوو  أاوو ي ماوور ماشووي مع وو  اووياف  يماديوو  اووي ضغوو اد . ضالماضوواعال اأقتصووادي  واإلعال اوو 
 20/22/2010وق  ا ي الع د األو  اي ضغ اد ضتاييخ ( البري  الاامي)أسماعا 

 
. 
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وقوو  تريتمووا الموواعري  2009اوو يل أو  مج وو  من ا اوو  اووي الاأيووال المتيوو ي عووا  
واو ي منموا عموري أعو اد اقوط جو  تيالوا شلوي ( المنو ا ي)ضاسو  ( لماع  عبوا  عمواير)المن ا ا  

التوي أ توذا  تصو ي ليو  اآلن، (   اواه من ا او ) او يل مج و  2000واي عوا  . م سا  جقااا 
زع ع وي أضنوال وعي مج   دينا  جقااا  اص ا  تص يعا  ا ف  الصاض   المنو ا اان اوي العوراه وتوا

وتعنووي ( عامناجووا)وتصوو ي عوون الطا فوو   مووري دوييوو  تمووت  ضووأماي الوو ين ضاسوو  . الطا فوو  المن ا اوو 
ومن المجالل الي ير  التي ا يل ضع  اأتوتال  . اإليمان وييريعا ي ا  ال ين وضعض المباب

(الف ر المن ا ي)مج    1993األمري ي ل عراه عا  
  
. 
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 2003التووي اوو يل ألو  مووري اووي ميااذوو  دعووا  اووي رريووف عووا  ( ألووش)تعوو ص مج وو           

اأ طالق  األولوي ل صوياا  الاذي يو  اوي العوراه وعوي مج و  جقاااو  دوييو  او يل ضورالث لغوال 

وعوي م يوق ( اوال ألوش)وتص ي عن مركذ ألش الرقااي  ري ي . العرضا  وال ردي  واأللما ا 

ضال غتان العرضا  وال رديو   1999تمرين الرا ي  9ش وق  ا ي الع د األو  منما ضتاييخ لمج   أل

وعوي مج و  شومري  (  واي ألوش)وتص ي عن المركوذ أياوان مج و  . وق  يأ  تيريرعا سع  س ا

 ذاي  9جقااا  مناع  ا يل عن مركذ ألش ارع ضعماق  وضيذا وي او ي عو دعا األو  ضتواييخ 

أموا الصويف . رضاو  وال رديو  ويأ  تيريرعوا الو كتاي عبو  العذيوذ سو امانوضال غتان الع 1993

اوال )و ريو ي ( كاتاوا أسوبي)و ريو ي ( زعوري  ااوان)مج   : الاذي ي  األررب التي تص ي امي

(المعب الاذي ي
  
. 
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يب أ تأييخ الصياا  ال ردي  من أوارور القورن التاسوع عمور ضصو وي اوياف  كردسوتان اوي       

وق  اكتاب ا وي أو  اياف  كرديو  ضاسو  كردسوتان أعماو  رااو  اوي .   2606القاعري عا  

تأييخ الصياا  العراقا ؛ ألن ال غ  ال ردي  كا ا تتي  ماي  القرن التاسع عمر عي لغ  التيو ث 

لااا لغ  ل  تاض  والنمروالمعر و
 
ذي  39اوي ( كردسوتان)وق  ا ي العو د األو  مون اوياف  . 

  اي القاعري وق  أاو يعا مقو اد مو تا ضو  تفاو  2606 ااان  11عـ المصادف  2320القع ي 

, منموا اوي  ناوف ( 20 -6)واألعو اد , اي القاعري ( 0 -2)وق  ا يل األع اد (. ض يران ضاشا)

 - 10)واإلعو اد , اوي لنو ن ( 10)واو ي العو د , اي القواعري موري أرورب ( 13 - 19)واألع اد 

عبو  الورتمن )اي  ناوف موري أرورب ومون قبود شوقاقا ( 32 - 39)اي اال اتان والع دان ( 10

(ض 
  

ميفاظ  اآلن ( 20و  26,  29,  21,  29)ع ا األع اد ( 32 -2)شن أع اد ع،ر الجري ي .  

يضاي  ضألما اااي الم تب  الي اما  ضم ين  ما
 
وق  ا ي  رور عو د مون الجريو ي المو،كايي وعوا . 

 ااان  20عـ المصادف  2119مير   6اي يا  ( 32)ع د 
 

وكا ا ع،ر الجري ي تص ي . 2091



وكا ووا  اوو ي الطبووع و , سوو  مووري كوود أسووباعان ( 31،09×  10،09)ضووأيضع اووفيال وضيجوو  

اوو ولان العرمووا اان ل جريوو ي شلووي عوو   لقوو  أدل ميايضوو  الم. وتطبووع ضوواألترف العرضاوو , الووايه

وقوو   قوود ميوود اوو ويعا موون , او ويعا اووي األوقووال الراضتوو  التووي أياد اوواتباما او ويعا اامووا

ويرضط ع،ا ضالمالتق  التي تعرضا لما الجري ي مموا , م ين  الي أررب ضابب ع،ر الميايض  أياان 

(الا طان الي دياي الغرب من م  )دعا مق اد م تا ض  وأرار عب  الرتمن ض  شلي الخروب 
  
 . 

مون قبود اأتيواديان ظمورل  2096واي أعقاب ت وث اأ قوالب ال سوتايي العرموا ي عوا         

وضعو  شعوالن الممورو ا  اوي يوا  . ع ي  را   ومجالل كردي ، لتاار ضعوض اليريوال الصويفا 

 بوق اوي العوراه من قبد اأتياديان ا ي اي الاا   فاا قا ان المطباعال ال،ي  10/9/2090

2032تتي سن  
 
   معا    ي ي ضمو د 2029عا   اي م ين  اسطنبا وق  أس  الط ب  األكراد  .

 معاو  )األمود، وذلو  ضعو  موروي عوا  واتو  ع وي ش واله  معاوتم  ( عافوي) سري وضاس   معاو 

موون قبوود اأتيوواديان (  مبرلووي  ووا )و  ووق م يسووتم  ال رديوو  ضاسوو  (  موور المعووايف ال رديوو 

واو ي العو د , شوم  ال ورد ( ِي ذ كورد)وق  أا يل ع،ر الجمعا  الج ي ي مج   ضاسو  . األترا 

عو ي أعو اد مون المج و  المو،كايي، أ  قموا اأتيواديان  وضعو  شاو اي 20/6/2023األو  اي يا  

 . اأترا  مري أررب

أما ضالناب  لنمأي الصياا  ال ردي  اي العوراه اقو  ضو أل ضصو وي او  مج و  كرديو  ضاسو           

( ما  الو ين ضاضوان)  ال ال رد من قبد ( ضا  ي كايد)
  
 23  الماااوق 2020شوبا   20اوي يوا   

وضابب ششعا   واي اليورب العالماو  األولوي واتوتال  العوراه ضمو د كامود . ـع 2331يضاع األو 

من قبد القاال البريطا ا  اق  ت  المصاديي ع ي كد المطاضع الما ادي اي الوبالد  2026اي سن  

موون قبوود عوو،ر القوواال، وقوو  و وو ل جووالث مطوواضع اووي م ينوو  البصووري، وضعوو  اتووتال  م ينوو  ضغوو اد 

، اق  استخ ماا عو،ر المطواضع لصوالو قوااتم  عون  ريوق شاو اي عو ي (الاأي )ومصاديي مطبع  

اوويف و را وو  ض غووال مخت فوو  كجووذل موون دعايوو  اليوورب واليوورب اإلعالماوو  ضوو  العرمووا اان 

وأ  قوا كود الصويف والمجوالل العراقاو  . وتياان اايي  نادع  اي ذعنا  الماا ن العراقي

رال،  وأوقعا اي  فوا  المف ورين مون أضنا وا من قبد ع،ر القاال، والتي تجاوزل أع ادعا العم

أساأ وقع تاث رنوق اليريو  الف ريو ، ومنوع شاو اي اي  ريو ي سااسوا   اور الجرا و  الرسوما 
 
 .

وضع  اتتال  م ين  الا اما ا  من قبد القواال البريطا او  اجنوال اليورب العالماو  األولوي، او يل  

وتيووا ( مطبعوو  ض  يوو  الاوو اما ا )اووذ ضاسوو  أو   ريوو ي كرديوو  اووي عوو،ر الم ينوو  وضمطبعوو  اإل   

معناعوا التقو  ، اوي ( ضامو ا وتون)ضاسو   ريو ي ( ماجور سوان)ششراف الياك  الاااسي البريطا ي 

، وق  أسم  البريطا اان ضإاو اي اويف ض غوال  اور العرضاو  اوي مياولو  2019 ااان  10يا  

ف  تعموود لتووروي  الاااسوو  أسووتقطاب األقوواا   اوور العرضاوو  الووي  ووا بم ، وكا ووا عوو،ر الصوويا

البريطا ا  اي المنطق 
 
اعن ما تم  ا الي ام  ال ردي  ضقاادي الماخ ميماد البرز جي اي م ينو   .

، شوم ل 2011الا اما ا  واق التصريو الرسمي الممتر  ضان ت امتي ضريطا اا والعوراه عوا  

 اوال الطباعاو  الميو ودي، اقو  الصياا  ال ردي  ازدعايان وتق مان الي ت  ما ع ي الر   من اإلم ا

ضوا طي كردسوتان )و ( ِي ذب كردسوتان ـــوـ يوا  كردسوتان: )أا ي الماخ ميماد كد مون  ريو ي

وتوان ا اويب المواخ . ضاسو  ت امتوا( اما ب  ااوتقال  ـــوـ امود اأسوتقال )و( ــــ   ال كردستان

 ذاي  3ل م ينو  اوي يوا   ميماد موع قااتوا مون م ينو  الاو اما ا  اجور قصوف الطوا رال البريطا او 



، وق  أدب ذل  الي سقا  ت امتا ومن جو   اتوتال  الم ينو  مون قبود قواال اإل   اوذ، ااموا 2013

ضعو  ت و  اليادجو  مباشوري، والتوي كا وا تطبوع ( ضا طي تو ه ــوـ  و ال اليوق)ضع ، ا يل  ري ي 

(  اسوو   )كمووف  الماووتالي ع امووا موون قبوود قوواال الموواخ ميموواد اووي( ض  يوو  الاوو اما ا )ضمطبعوو  

قووورب م ينووو  الاووو اما ا ؛ لتعبووور عووون أعووو اف جوووااي األكوووراد وتبوووث أربووواي ( سوووايدا )ضمنطقووو  

ا تصاياتم  اليرضا  اي كد الماادين الناالا  التي يخاضا ما ض  اأتتال  البريطا ي
 
 . 
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