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 نشأة إذاعة قصر الزهور وتطورها     :  (41)رقم المحاضرة 

مقةمثات عاشت اإلذاعة في العراق أوائل الثالثينيات أزمة البحث  ننثاه ية ثة عرا يثة ل ثا  

و ثد .  ةمية، وتشكيل حلم  ةمي لمقةمات أمة ذات شكل وطني نعيداً عن جميع المشاكل السياسية

ويثة انثن الملثا فياثل اموك ملثا )كانت اإلذاعة من أيم الةسائل التثي اسثتمدم ا الملثا يثاز  

زوع فثي ترسثيا النث( العراق انن الملا حسين نن علي  ائد الثةرة العرنية الكبثر  وملثا الحزثاز

الثثثةطني والمبالبثثثة ناإلسثثثال  السياسثثثي وامجتمثثثاعي مركثثثزةً فثثثي ذلثثثا مة ثثثةعين   يقثثثين 

وخبر ن، ويما المبالبة نالكة ت، وتحر ض الكة تيين علث  امنتاثاع علث  سثلبات م، وممثا ة 

و ثد تبنث  . السياسة املمانية وامتداح ا اذا لم  كن في ا شيه من المسثا  فثي السياسثة البر بانيثة

 عةة  م الكة ت ال  العراق، من خالك اذاعة  ار الزيةر الةسيلة التي ن  من خالل ثا الملا 

وكانثت  عثةة الملثا يثاز  مثن امذاعثة . نداهاته التي كان  ذ ع ا ناةته من  ون أن  ذكر اسمه

تؤكد عل  أن شيا الكة ت حاكم ا باعي مستبد، وان حكمه الرجعي  تعارع مع الع ثد المتمثدن 

ان الكة ت ستكةن في حاك أفضل لثة تةحثدت مثع العثراق نةسثا ا جثزًه م  تزثزأ في العراق، و

ولم  زد الملا أمامه سة  التاكير نالتدخل العسكر  في الكة ت، ولما شثرع نالتنايثذ اعتثذر . منه

نعض الساسة والعسثكر ين خاسثة الار ثس حسثين فثةز  رئثين أركثان الزثيت، من التثدخل فثي 

وكان امنكليثز  ثد . ي ل ا ماالح في الكة ت وسيعرع العراق للمبرنظريم سيثير نر بانيا الت

نأنه إذا ما ارا  العراق تنايذ فكرته نضم الكة ت ستتدخل نر بانيثا نقثةة  6391سرحةا منذ عام 

لمنع  م ا للعراق
 
. 

أما ر و  الاعل في الكة ت فقد ظ ر نقيام الشيا أحمد الزانر نثاجراهات شثد دة  ثد نعثض        

الشبان ونعض الةج اه، فألقايم في السزةن نت مة امتاثاك نالحكةمثة العرا يثة محثداش الشث   

كذلا في انكلترا حال ر  فعل م م لقاه  عا ثة  اثر الزيثةر، فأمتنعثت . وام براب في البلد

و قثةك . ةمة البر بانية عن امدا  الزيت العرا ي نما  حتاجه مثن أسثلحة واعتثدة وتز يثزاتالحك

نتلثثر وكيثثل وزارة . اننثثي أتثثذكر مقانلثثة جثثرت لثثي مثثع المسثثتر  ر)تةفيثثس السثثة د  فثثي مذكراتثثه 

المارجية امئم  اك في ثا إن الملثا يثاز   لعث  نالنثار، ويثة  مشث  أن  ثؤ   يثذا اللعث  لحثرق 

ونعد مرور أسبةعين عل  يذا الثتك ن جثاهت امخبثار نةفثاة الملثا يثاز  نتيزثة . هأسانع جاللت

(اسبدام سيارته نعمة  الك رناه في  اخل  اره
  

 . 



و ثثد ارتثثبر تثثار ا اإلذاعثثة العرا يثثة ناذاعثثة  اثثر الزيثثةر التثثي كانثثت تبثث  مثثن القاثثر       

ا وك الثذ  ولثدت فيثه إذاعثة ية اليةم  6391و عد ا وك من تمةز عام . وناشراف الملا ياز 

لقثثد كثثان لنشثثأة الملثثا يثثاز  وتلقيثثه تعليمثثه فثثي انكلتثثرا  ور كبيثثر فثثي وم ة يثثذه .  اثر الزيثثةر

حيث  اطلثع علث  نثةا   الرا  ثة  6391 -6391إذ تلق  تعليمه في يثارو فثي السثنةات . اإلذاعة

منتشثرة فثي أورنثا نشثكل في نر بانيا، و ثد كثان مةلعثاً نثالرا  ة ك ثاوث، حيث  كانثت يثذه ال ةا ثة 

 .  كبير

كثثان  عمثثل مةظاثثاً فثثي ( طالثث  رفعثثت)لقثثد علثثم الملثثا يثثاز  نثثأن م ندسثثاً عرا يثثاً اسثثمه 

المبار المدني  د  ام نعمل محبة إرساك مسلكي وامتاثاك ن ثةاة الالسثلكي فثي أورنثا، فأرسثل 

و ثثد م ثث    بلبثثه لمقانلتثثه وعثثرع الم نثثد  المحبثثة علثث  الملثثا يثثاز ، وكانثثت محبثثة ندائيثثة

التشزيع والدعم فقام نامتااك نب ض ال ةاة وأول م كان فثي نةلنثدا وعمثل علث  تبثة ر المحبثة 

واط فقثر وأسثبحت تعمثل مثثل نقيثة  05التي كانت تعمل في البدا ثة علث  طر قثة مثةر  ونقثةة 

وطلثث  الملثثا يثثاز  مثثن الم نثثد  أن  اثثمم محبثثة نقثثةة . واط 905محبثثات اإلذاعثثات ونقثثةة 

ويثثي ذات  ثثةة تتثثيح لل ثثةاة اسثثتعماك المةجثثات الالسثثلكية وتثثم اسثثتيرا  أ وات ثثا مثثن  واط 6555

خارج العراق
 
ثد   60/1/6391و د تم إكماك نا  المحبة فثي  ثةم .  ونثذلا فثان يثذا التثار ا  ّع 

تار ا التأسين الرسمي إلذاعة  ار الزيةر، وكانت المةجة التي تذ ع علي ثا يثذه المحبثة يثي 

ونعد حين من الزمن تبين للملا ياز  أن المحبة المناةنة لثم . لمائة من المترنا 31متراً و 16

تعد تكاي لتلبية ما  ر ده من اإلذاعة في تةسيع نباق الب ، فأمر ننا  محبة إذاعيثة ثانيثة و ثد 

أ  نعثثد حثثةالي سثثتة أشثث ر مثثن ناثث  المحبثثة  6391تثثم ذلثثا فثثي العشثثر ن مثثن كثثانةن ا وك 

. نالمائثة مثن المتثر 10متثراً و  16لتثي تبث  علي ثا المحبثة الثانيثة يثي ا ول ، وكانت المةجثة ا

و فع النزا  الذ  حققته اإلذاعة نالملا ال  أن  ةسع ا، فأمر نبناه محبة ثالثة تعثا ك  ةت ثا  ثةة 

و تضثثح مثثن سثثياق ناثث  . 6391المحبتثثين ا ولثث  والثانيثثة، وتثثم إنزازيثثا فثثي شثث ر نيسثثان 

 ار الزيةر كانت مكةنة من ثالش محبات إذاعيثة وليسثت محبثة المحبات المتتانع ان إذاعة 

إذاعية واحدة كمثا  ثةحي اسثم ا وكانثت يثذه المحبثات اإلذاعيثة مةزعثة فثي القاثر ن الملكيثين 

ولقد ثبت المحبة الثالثة فثي جنثا  . الزيةر والحارثية، ويما  اران  قعان نزان  الكرخ نب دا 

ار الزيثةر وأطلثس علي ثا اسثم المحبثة الكبثر ، وكانثت خاص ملحس ندار السينما الملكية في  

كثثان الملثثا يثثاز    ثثتم ناإلذاعثثة . متثثراً  19يثثذه المحبثثة تثثذ ع علثث  المةجثثة القاثثيرة وطةل ثثا 

و ذكر أن الملا ياز  كثان  قضثي جثزهاً . و شرف علي ا نناسه، وكان  ذ ع في ا و ضع البرامج

و د استباع الملا . ةاه  اخل أو خارج العراقكبيراً من و ته في مالحظة وتتبع الب  اإلذاعي س

، كما انتكر ج ثاز ملتقثاط الاثةت (أمبلياا ر)ياز  أن  بتكر ج از مكبر سةت المحبة الثالثة 

في يرفة الب ، إذ أسبح ناإلمكان نقل الاةت كما ية لعدم وجة  الالين العثازك للاثةت في ثا
 
 .

في المكتبة الةطنية نب دا ، إل  أن الملا يثاز   وتشير الةثائس المةجة ة في  ار الكت  والةثائس

كان  بل  ا ج زة وا  وات اإلذاعية إلذاعة  ار الزيةر نةاسبة ناظر المز نة الماسثة مثن 

والتثثثي كثثثان مقريثثثا فثثثي شثثثيكاية نالةم ثثثات المتحثثثدة ( HALLICRAFT)الشثثثركة ا مر كيثثثة

 ومراً، كمثثا  131،01ة نمبلثث  ا مر كيثثة، فقثثد طلثث  نثثاظر المز نثثة الماسثثة شثثراه مثثةا  إذاعيثث

متثراً  95،33طل  محقاً من الشركة ناسث ا شثراه ج ثاز إرسثاك والتقثاط للتشث يل علث  المةجثة 



وناإل افة إلث  أج ثزة التشث يل اإلذاعثي، فقثد كانثت تبلث  أج ثزة را  ثة . متراً  95،31ومةجة 

مع مكبر سةت 6391لالستماع، ومن ا ج از را  ة سةنر سكا  را در طراز 
 
 . 

و ثيثثر تعامثثل الملثثا يثثاز  مثثع الشثثركة ا مر كيثثة لتزو ثثده نثثالمةا  وا  وات اإلذاعيثثة 

التساؤك عن سب  عدم تعامله مع شثركات ألمانيثة أو نر بانيثة لتحقيثس طلباتثهل ولعثل سثب  ذلثا 

 عة  إل  أن الملا ياز  لم  شأ أن  ضع  ده في أ د  البثامعين نثالعراق  نثذال، لكثي م تترتث  

راه ذلثثا  ثث ةط  أو حقثثةق معينثثة، و بثثدو انثثه كثثان  متلثثا وعيثثاً اسثثتبا ياً نمبثثر التبعيثثة عليثثه جثث

ونتيزة لاليتمام المباشر من  بل الملثا يثاز  .  التكنةلةجية التي تار  ا الدوك ال رنية الكبر 

ناإلذاعة فقد وفثرت ل ثا فثرص نث  أفضثل، وعلث  سثبيل المثثاك تثم ناث  أسثالل يةائيثة جد ثدة 

الزيةر واستبدلت ا سالل التلاةنية المكشةفة التثي كانثت تمثر  ثرب المحبثةإلذاعة  ار 
 
لقثد . 

كان الملا  قسم و ت فرايه نين محبات اإلذاعة المةجة ة في  ار  الزيثةر والحارثيثة فكثان 

 لتقثثي فثثي ننا ثثة إذاعثثة  اثثر الزيثثةر نثثين السثثاعة الثالثثثة نعثثد الظ ثثر حتثث  الرانعثثة ونعثثد تناولثثه 

 اثر الحارثيثة لثيزلن فثي مكثان أعثدي لثه نثين أج ثزة الر انثة وامسثتالم، وفثي العشاه  كةن فثي 

نعض امو ات  كةن في  ار الحارثية  ون الذياب إل   ار الزيةر
 
و ذكر ان الملا يثاز  . 

كمثا كثان إلذاعثة  اثر الزيثةر   كان مناوئاً للسياسة البر بانية، التي جلبت له نقمة المةالين ل م

  مثةر ن نيترسثةن ة عداه البر بانيين للملا ياز  حت  أن الساير البر بانيأثر كبير في ز ا 

و ثثد أسثثبح وا ثثحاً للعيثثان أن الملثثا يثثاز   زثث  أن  سثثيبر عليثثه أو خلعثثه عثثن : سثثر   ثثائالً 

وكثان لعال ثة الملثا الحميمثة مثع نكثر سثد ي أثثر فثي ز ثا ة تاثا م النقمثة عليثه مثن  بثل  .العثر 

 فة إل  تحقيس الةحدة العرنية ومساندته القضية الالسثبينية وإثثاره أعدائه عن طر س سياسته ال ا

و د استمدم الملا ياز  اإلذاعثة مثن أجثل تةعيثة الثرأ  العثام . الشع  العرني  د المستعمر ن

، وتحر ثر فلسثبين 6395وتعبئته، وكثان  ةجثه نداهاتثه  اعيثاً إلث  تملثيا العثراق مثن معايثدة 

امنتثثداب البر بثثاني والارنسثثي، والثث   ثثم الكة ثثت إلثث  وسثثةر ا وشثثر ي ا ر ن ولبثثان مثثن 

و ثثذكر المثثؤرخ عبثثد الثثرزاق الحسثثني أن القثثةميين والشثثباب المتحمسثثين مثثن الكثثة تيين . العثثراق

وييريم كانةا  لزأون إل  محبثة  اثر الزيثةر للتثرو ج إللحثاق الكة ثت نثالعراق وكثان الملثا 

يثثاز   ثثتحمن كثيثثراً ل ثثذه القضثثية
 
ـ  6391البر بثثاني فثثي العثثراق للمثثدة مثثن و شثثير السثثاير . 

والذ  عاسر إذاعة  ار الزيةر إل  أن اإلذاعة كانت مبعثاً للقلثس نالنسثبة للبر بثانيين  6393

منثثذ مثثدة طة لثثة، وان ل زت ثثا  ثثارة تزثثاه شثثيا الكة ثثت الثثذ  كانثثت سثثلته وثيقثثة نالحكةمثثة 

أن ت لس، ولثم تكثن الثةزارات  وكان رأ  البر بانيين أن إذاعات  ار الزيةر  ز . البر بانية

و ثد  ثام نثةر  .  المتعا بة مستعدة للقيثام نثذلا، مشثيرة نثان ذلثا سثيزعل مثن الملثا  ثحية مبثدأ

السعيد ناتماذ إجراه حين وافس عل  فرع ر انة عل  المراسالت البر د  المعنةنة الث  القاثر 

وكثان مثن شثأن ذلثا ) الملكي، وكانت تلثا المراسثالت تتضثمن رسثائل مثن المعزبثين الث  الملثا

وكثان السثاير (. ز ا ة عدم اتزانه وتقة ثة الل زثة امسثتازاز ة لعذاعثات التثي كثان  شثرف علي ثا

البر بثاني فثثي العثثراق  تنثثاوك مة ثثةع اإلذاعثثة مثثع الملثثا فثثي نعثثض ا حيثثان وكثثان الملثثا   عثثد 

ة أخر الساير البر باني ناإلسال ، وتمر مدة  ايرة، ثم تبدأ مع ا حملة الدعا ة مر
 
 . 

ومن تار ا إذاعة  ار الزيةر  ذكر ان تلثا امذاعثة  ثد أسثدرت نشثرة شث ر ة شث ر ة 

واسثتمرت نالاثدور  1938 اذار 96سدر العثد  اموك من ثا فثي ( را  ة  ار الزيةر)أسمت ا 



و ثثد حثثررت يثثذه النشثثرة نثثا الم متعثثد ة . 6393حتثث  وفثثاة الملثثا يثثاز  فثثي الثالثث  مثثن نيسثثان 

د محمة  لباي وكانت تنشر نرامج امذاعة الماسة التي كانت تبث  مثن  اثر أشرف علي ا السي

الزيةر
 
و د حاظت لنا يثذه النشثرة نعثض المة ثةعات الم مثة فثي تثار ا تلثا امذاعثة ومن ثا . 

الساعة الثالثثة ظ ثراً حتث  السثاعة الحا  ثة عشثرة مسثاه  منايج امذاعة التي كان  ستمر نث ا من

و د كانت متنةعة أس م في ثا السثا ة حمثد  امعظمثي ( را  ة  ار الزيةر)نشرت ا نشرة  والتي

وامذاعثي  ثةنن نحثر  والثدكتةر فثؤا   ورشثيد سثلبي والشثاعر محمثد ال اشثمي ومحمثة  لباثي

عن تقثد م امذاعثة مزمةعثة )را  ة  ار الزيةر)كما اعلنت نشرة . يان وسعيد ف يم وييريم

والسثيد فر ثد  (اوكسثت) رأس ا الانثان  التمثيلية الماسة التي من التمثيليات امذاعية نز د فر ت ا

التمثيليثة علث  ال ثةاه فثي ( الحاثالت)نثاخراج  عز ز ثم نا ر امذاعي المعروف عبد هللا العزاو 

ال  مزلة عامثة  اكبر من نشرة عا  ة وا رب( را  ة  ار الزيةر)لقد كانت نشرة . يذه امذاعة

وأشار طال  رفعثت م نثد  اإلذاعثة فثي .  عات العلمية والتار ميةنانةان ا في التسلية والمة ة

ال  ان ينال رسثائل عد ثدة كانثت تاثل الث  اإلذاعثة ( را  ة  ار الزيةر)مقانلة نشرت ا نشرة 

فثي كثل شثث ر تتحثدش عثن سثثماع اإلذاعثة فثي العثثراق وفثي الثدوك العرنيثثة، ف نثال رسثائل كانثثت 

البارة مثالً، في حثين تسثمع إذاعثة  اثر الزيثةر  تستاسر عن سب  عدم سماع إذاعة ن دا  في

ا ول  والثالثة نة ة ، وأشار  خر ال  انه  سمع إذاعة امسبةانات وا خبار من إذاعثة  اثر 

الزيةر ناةرة أو ثح مثن محبثة ن ثدا ، وذكثر الم نثد  نثان محبثة أجنبيثة تثذ ع علث  مةجثة 

تقثثل محبثثة إذاعثثة  اثثر الزيثثةر متقارنثثة مثثن مةجثثة را  ثثة ن ثثدا  وتتثثداخل مع ثثا، وعنثثدما تن

نمستمعي ا ال  محبة را  ة ن دا  فان ا تنقل كل ما تذ عه يذه المحبة فيكثةن  ثمن مثا  نقثل يثة 

ذلا الااير الذ   شكة منه المستمعةن
 

كما ذكر ان إذاعة  ار الزيةر كانت تسمع نة ثة  .  

ال  تل اثةن الث  سثماع مثا عل  المةجة القايرة في الكة ت ونقية إمارات المليج وان السكان ين

تبثثثه يثثذه اإلذاعثثة مثثن المحا ثثرات والحاثثالت ال نائيثثة
 
وكانثثت اإلذاعثثة تسثثمع كثثذلا فثثي الثثدوك . 

و د ذكثر    سثي أ  مثالن مثد ر الالسثلكي . المزاورة والقر بة من لعراق ومن ا إ ران وفلسبين

لعثثراق نتثثار ا فثثي المينثثاه الزثثة  فثثي الباثثرة نعثثد إن  ضثث  إجازتثثه فثثي إنكلتثثرا وعثثا  إلثث  ا

انه تمكن من سماع محبة  ار الزيثةر نة ثة  تثام فثي لنثدن، علث  الثريم مثن  61/3/6391

أن مةجة اإلذاعة تقع عل  مةجة ال ةاة
 
ولعل من الزد ر نالذكر أن إذاعة  ار الزيةر لم تكثن . 

اذاعثة إذاعة رسمية معترف ن ا  ولياً، نل إن ا كانت مسزلة في جمعية يثةاة الالسثلكي نأمر كثا ك

يةاة، و د تحةلت إل  محبة إذاعة ونذلا تكةن أوك إذاعة في العالم تمثرق املتثزام المقثرر ل ثا 

كاذاعة يةاة
 
وتشير وثائس المركز الةطني لحاظ الةثائس نب دا  إلث  أن إجثراهات رسثمية كانثت . 

ي  د اتمذت مثن  بثل الز ثات العرا يثة الرسثمية للحاثةك علث  مةجثة محثد ة لمحبثة اإلذاعثة فث

 ار الزيةر من الز ات الدولية ذات العال ة
 
 . 

  

ولم تكن إذاعثة  اثر الزيثةر تنشثر نرامز ثا فثي الاثحا كمثا كانثت تاعثل إذاعثة ن ثدا  

وكانثثت اإلذاعثثة فثثي نثثدا ت ا تبثث  . ونعثثض اإلذاعثثات المسثثمةعة  نثثذال كاذاعثثة القثثايرة والقثثد 

ملا نعد حين تبة ر اإلذاعةالمةسيق  عل  مةجتين ممااتين ل ةاة الالسلكي، و د طل  ال
 

  . 



لقد كانت اإلذاعة تعتمد عل  البث  الحثي فثي معظثم مةا يثا ناسثتثناه ا يثاني والمةسثيق  

التثثي كانثثت مسثثزلة علثث  أسثثبةانات، ول ثثذا فانثثه لثثين مثثن السثث ل التعثثرف علثث  طبيعثثة البثثرامج 

حاثظ لنثا المعلةمثات ومضامين ا، ولكن تقة ماً أجرته نشرة را  ة  ار الزيةر لبرامج اإلذاعة، 

 :اآلتية عن نرامج إذاعة  ار الزيةر

كانثثت اإلذاعثثة تبثث  مزمةعثثة مثثن ا حا  ثث ، وكانثثت تسثثم  نالمحا ثثرات فمن ثثا : ا حا  ثث  .6

  في ( المحا ر ن)العلمية وا  نية وا خال ية والعسكر ة، و د تماا نعض المتحدثين 

خااثت اإلذاعثة أحا  ث  ونثرامج شث ر رمضثان لتكثةن ثقافيثة : اإلذاعة في شث ر رمضثان. 9

وأ نية وأناشيد ومنةلةجات فكاييثة مسثلية، عثالوة علث  ا حا  ث  الد نيثة والت ذ بيثة والد نيثة 

 . والز رافية

ارتأ  الملا ياز  انه لمناسبة حلثةك فر ضثة الحثج  ثرورة إذاعثة : نرامج ش ر ذ  الحزة. 9

ض ا حا    عن الحج وأيميته من النثةاحي السياسثية والتزار ثة والد نيثة وعثن أيرا ثه نع

 . وسنته

ا تارت اإلذاعة فثي يثذا الشث ر علث   ثراهة القثران الكثر م مثن السثاعة : ش ر محرم الحرام. 1

 . الرانعة إل  الساعة المامسة، ومن الساعة السانعة إل  الثامنة والناا

كانثثت إذاعثثة   ثثات مثثن القثثران الكثثر م يثثي مثثن جملثثة مثثةا  : نقبثثة النبة ثثةالقثثران الكثثر م والم. 0

البرنامج اليةمي، وكان  قةم نالتالوة نمبة من القراه، وكانت المنقبثة النبة ثة تتلث  فثي  ثةمين 

 . من كل أسبةع إ افة لأل ام الد نية الماسة

نتقد م الحاالت التمثيلية فقد  ايتمت إذاعة  ار الزيةر:  الحاالت التمثيلية وا ناشيد الةطنية. 1

ووسثثات ا نأن ثا الروا ثثة امجتماعيثثة الكبثثر  مثثن تثثأليا ( جر مثثة المزتمثثع)أعلنثت عثثن تقثثد م 

و دمت إذاعة  اثر . المالزم محمة  لباي وتمثل ا جمعية أناار التمثيل في المحبة الكبر 

وحاثالت مةسثيقية الزيةر أناشيد وطنية من  بثل فر ثة النشثيد للمع ثد المةسثيقي ومنةلةجثات 

من  بل خماسي اإلذاعة الماص ومقامات عرا ية
 
 . 

ذي  الملا ياز   6393نيسان  9ولم تستمر إذاعة  ار الزيةر نالب  طة الً فاي ليلة  

ليشرف نناسه عل  إن اه اإلرساك، و بل أن  ال إلي ا  ض  نحبثه فثي حثا ش اسثبدام لثم  زثر  

  ن الثثةزراه فثثي سثثبا   ثثةم الرانثثع مثثن نيسثثانتة ثثيحه حتثث  اليثثةم، واثثثر وفاتثثه أعلثثن مزلثث

نمز ثثد مثثن الحثثزن وا لثثم  نعثث  مزلثثن : نيانثثاً رسثثمياً عثثن وفثثاة الملثثا يثثاز  وجثثاه فيثثه6393

الةزراه إل  ا مة العرا ية انتقثاك الم اثةر لثه سثيد شثباب الثبال  جاللثة الملثا يثاز  إلث  جثةار 

العمة  الك رنثائي الةا ثثع فثي منحثثدر رنثه، علث  أثثثر اسثبدام السثيارة التثثي كثان  قة يثا نناسثثه نث

 نبرة الن ر نالقرب من  ار الحارثية في الساعة الحا  ة عشرة والناا مثن ليلثة أمثن، وفثي 

الة ت ناسه  تقدم فيه نالتعثاز  الماسثة إلث  أعضثاه العائلثة المالكثة علث  يثذه الكارثثة العظمث  

لكثثة نزلثثه ا وحثثد وانثثاه وأنثثا لثثه التثثي حلثثت نثثالبال ، و ثثدعة هللا سثثبحانه وتعثثال  أن  حاثثظ للمم

و د نقل الملا من  ار الزيةر إل  البالط الملكي وشثيعت جنازتثه فثي احتاثاك م يث  . راجعةن

نتةجيثثه مثثن السثثيد تحسثثين  ثثدر  رئثثين التشثثر اات الملكيثثة، ثثثم نقثثل الثث  المقبثثرة الملكيثثة فثثي 

ملثثا فياثثل ا وك، وكثثان فثثي السثثاعة الثامنثثة سثثباحاً، حيثث   فثثن الثث  جانثث  والثثده ال  ا عظميثثة

المااجأة، ثم خثرج الشثع    البر س محاطاً من الزانبين نآمف من النا  ويم مذيةلةن من يةك



و اثثا القثثائم نأعمثثاك . نقتلثثه  نرمتثثه الثث  الشثثارع معلنثثين ات ثثام م البر بثثانيين ونثثةر  السثثعيد

ت والبر ات الرئيسثة كانت الساحا: مراسيم التشييع في ن دا ( يةستن نازو ل)الساير البر باني

للمد نة مز حمة نالمعز ن  نثدنةن و ضثرنةن علث  سثدوريم و ناشثةن شثعةريم مبثد ن يثيظ م 

، وكنثثت (مزم تثثدفع  مثثه ل ثثاز  نثثةر  نثثةر )وحثثزن م مثثر   ن المبانثثات الحماسثثية وا شثثعار

 حيبنثثا سثثاان مثثن الضثثباط، وكثثان نعثثض    ائثثد القثثةة الزة ثثة، وكثثان  مرافقثثاً للكثثانتن يةلثثت

شيعين  نظثرون الينثا ناثمت والثدمع  ن مثر مثن العيثةن وكثان نيثن م نسثاه  ثد أسثلمن أناسث ن الم

لثم  كثد خبثر مقتثل و.  مثز ن أثثةان ن و  بثين رؤوسث ن نثالبين مثن السثةا ي  للحزن ال سثتير 

الملثثا يثثاز   اثثل الثث  أسثثماع الشثثع  حتثث  يبثثت الزمثثايير ال ا ثثبة فثثي مظثثايرات سثثاخبة 

انية وياتاثة ومنثد ة ناإلمبر اليثة البر بانيثة ونثةر  السثعيد، وامتثدت اتز ت نحة الساارة البر ب

مثثثن أ اثثثاه الثثث  أ اثثثاه، ووزعثثثت الزمثثثايير   المظثثثايرات ال ا ثثثبة الثثث  سثثثائر مثثثدن العثثثراق

منشةرات التي تقةك أن الملا ياز  لم  ابدم نالسيارة كما تدعي حكةمة نةر  السعيد، وإنمثا 

وعمالؤيثثاو ولثثذلا خثثرج نثثةر  السثثعيد مسثثرعاً نعثثد إتمثثام  تثثل نعمليثثة ايتيثثاك  نرت ثثا نر بانيثثا 

مراسيم  فن الملثا يثاز  فثي المقبثرة الملكيثة، مسثتقالً زور ثاً نمار ثاً مثن المقبثرة الث   اره فثي 

فثي مظثايرات  وكان ر  فعل الزمثايير الشثعبية فثي المةسثل شثد داً جثداً، حيث  خرجثت. الكرخ

 نمةنثا ماسثة)ت ثا و تلثت القناثل البر بثاني  ممة تةج ت نحة القناثلية البر بانيثة وياجم

و ام نةر  السعيد ننشر أعدا  كثياة من الشثرطة للسثيبرة علث  المظثايرات، وأعلنثت ا حكثام )

العرفية في المةسل واعتقلةا الكثير من الشباب الذ ن كانةا  ةزعةن المناشير، وأحيل المت مةن 

زة امذاعة ال  مد ر ة البر ثد والبثرق العامثة و د سلمت أج . نقتل القنال ال  المحاكم العسكر ة

حي  تشير أحثد  الةثثائس الث  كتثاب الثبالط الملكثي المةجثه الث  المد ر ثة المثذكةرة والمتضثمن 

أمرنثثي سثثاح  السثثمة الملكثثي نثثان تسثثتلم ): تةجيثثه مثثن رئثثين التشثثر اات الملكيثثة نثثالنا امتثثي

(الحكةمثثة محبثثات اإلذاعثثة فثثي  اثثر الزيثثةر
 
، أ  66/1/6393الداخليثثة فثثي  وطلبثثت وزارة. 

نعد أسبةع واحد من مقتل الملا ياز  تشكيل لزنثة إلعثا ة النظثر فثي شثؤون اإلذاعثة الالسثلكية 

وتنظيم ا عل  أسن جد دة، مع إعدا  مالل جد د ل ذا ال رع
 
. 

وعل  الريم من أيمية اإلذاعثة فثان الحكةمثات العرا يثة نعثد مقتثل الملثا يثاز  لثم ت ثتم  

ة ريثا ورنمثا  عثة  السثب  إلث   ثعا اإلرسثاك و لثة أج ثزة امسثتالم المةجثة ة لثد  كثيراً نتب

و بثدو أن الناثةذ البر بثاني الثذ  كثان   ثيمن علث  العثراق لثم  شثأ أن   يث  الاثرص . المةاطنين

لملثثس كثثةا ر مؤيلثثة تثثأييالً عاليثثاً فثثي اإلذاعثثة، كثثذلا فثثان افتقثثار العثثراق إلثث  مثثةار  كبيثثرة لسثثد 

ت من ا سباب التي  عت إل  التشب  نبل  المعةنات والتي يالباً ما كانثت تعكثن احتياجاته كان

ومن ج ة أخثر  فقثد  امثت السثاارة البر بانيثة ناثتح مكاتث  إرشثا  . شروط ا السياسية وتبعيت ا

تانعة ل ا في الكثير من المدن العرا ية، وكانت تاتح أنةاب يثذه المكاتث  للمثةاطنين فثي ا و ثات 

 . م في ا سماع محبتي لندن والشرق ا  ن التي  مكن 

وفثثثي الممسثثثينات وأثنثثثاه احتثثثدام الحثثثرب البثثثار ة نثثثين المعسثثثكر ن  الكبيثثثر ن وظ ثثثةر 

التحالاات، ونظرا لز ا ة تأثير اإلذاعة وانتشاه أج زة امستمتاع وتااعد المد الثةطني والقثةمي 

دوليثثة واز ا  ايتمثثام الحكةمثثات فقثثد أسثثبح لعذاعثثة  وريثثا التثثي تلعبثثه علثث  السثثاحة القةميثثة وال

وكانت للحمثالت اإلعالميثة المةج ثة  ثد الحكةمثة العرا يثة ومةا ا ثا السياسثية فثي . نالتالي ن ا



أواسر الممسينات ر  فعثل تزاي ثا، إذ  امثت الحكةمثة نالتشثة ت علث  اإلذاعثات التثي تبث  مثن 

عنثثدما أمثثرت  6301و ثثد نثثدأ التشثثة ت فثثي عثثام . المثثارج وخاةسثثاً تلثثا المةج ثثة مثثن ماثثر

مد ر ة التةجيه واإلذاعة العامة نالقيام نتلثا الم مثة ولثم تكثن لثد  ا ا ج ثزة الالزمثة فزلبثت ل ثا 

تثم تشث يل  6301وفثي عثام . ستة أج زة تشة ت نابت في ن دا  والبارة والمةسل وكركثةل

ا ج زة مرة أخر 
 
 . 

 دة  ثثد سياسثثيات وكانثثت إذاعتثثا سثثةت العثثرب والقثثايرة تشثثنان حمثثالت إعالميثثة شثثد 

الحكةمثثة العرا يثثة المةاليثثة لالسثثتعمار  نثثذالو ونالمقانثثل فقثثد  امثثت الحكةمثثة ناسثثتمدام اإلذاعثثة 

للةسةك إل  الرأ  العام خارج العثراق، و امثت نشثن حمثالت عنياثة علث  ماثر و يثا ة الثثةرة 

الداخليثة  وكانثت وزارة( سثةت الحثس)في ا، وكانت سلسلة التعليقات التي تثذ ع ا تحمثل عنثةان  

و ثع العثراق اتاا يثة اتحثا   6301وفي عام . تقةم نببع يذه التعليقات في كتاب  حمل نان امسم

. 60/65/6300اإلذاعة العرنية التي ا ريا مزلن جامعة الدوك العرنية نزلسته الرانعثة نتثار ا 

العرنيثة لتقثةم  وكانت يذه امتاا ية ت دف إل  تقة ة الروانر وتةثيثس التعثاون نثين إذاعثات الثدوك

وشث د . نرسالت ا في تعز ز رو  اإلخاه العرنثي وتنشثئة جيثل عرنثي واع معتثز نقةميتثه العرنيثة

لعذاعثة العرا يثة )إنشاه وكالة لمحبة اإلذاعة العرا ية في البحر ن وتم تعيين وكيثل  6301عام 

اإلذاعثة فثي  وكثان يثذا يثة اسثم الةكالثة فثي البحثر ن، وأشثار وكيثل(. في إمارات خليج الباثرة

رسالة له إل  مد ر ة التةجيه واإلذاعثة العامثة ان المكتث  يثة الثدائرة العرا يثة الرسثمية الةحيثدة 

في المليج، وان المكت  و ع مستقباك الزائر ن وتنة ر ا فكثار فثي الملثيج والثدفاع عثن سثمعة 

العثثراق التثثي مسثثمت ا الدعا ثثة
 
ا ة للدعا ثثة و بثثدو ان يثثدف المكتثث  كثثان لشثثن الحمثثالت المضثث. 

6301و د تم إيالق يذا المكت  في عام . المناوئة للعراق في المليج
 
 . 

و ثد كتبثت إلثي م . ومن ج ة أخر  فقد كان لعذاعة العرا يثة مراسثلةن فثي أ بثار عرنيثة 

مد ر ة التةجيثه واإلذاعثة العامثة فثي إحثد  مماطبت ثا انثه تقثرر تقثد م نرنثامج أسثبةعي مثن  ار 

  رسثائل مراسثلي اإلذاعثة فثي العثالم العرنثي، واشثترطت أن تتضثمن رسثالة اإلذاعة  حتة  عل

كثثل مثثن م معالزثثة الشثثؤون المحليثثة فثثي نلثثدان م وطلبثثت مثثن م تثثأمين تزو ثثد اإلذاعثثة نالرسثثائل 

وكان ينال اتااق للتعاون الثقثافي والانثي نثين . أسبةعياًو ل رع إذاعت ا  من البرنامج المذكةر

ة  زر  نمةجبه تقد م المعةنة الانية لمحبتي اإلذاعة والتلاز ةنالعراق والةم ات المتحد
 
 . 

تثم امتاثاق نثين مد ر ثة الدعا ثة العامثة ومكتث  امسثتعالمات ا مر كثي  6301وفي عثام  

وفعالً  امت مزمةعة مثن اإلذاعيثين العثرا يين ناعثدا  . عل  تقد م نعض البرامج من إذاعة ن دا 

سثثير الثثزمن، والعثثراق فثثي )مكتثث  التبثثا ك الثقثثافي ا مر كثثي مثثثل وتقثثد م نثثرامج معثثدة مثثن  بثثل 

كانثثت تقثثد م )و ثثد أثثثارت يثثذه البثثرامج السثثمر  ن ثثا (. انتقثثاك، وملتقثث  البثثرق سثثؤاك وجثثةاب

وفثي سثبيحة (. معلةمات يير حقيقية إ  اماً للشع  واسثت اامً للثرأ  العثام فثي الثداخل والمثارج

م ام الثةار احتالك  ار اإلذاعة، حيث  راحثةا  ثذ عةن كانت من إحد  أيم  6301من تمةز  61

نيانات م من ا و قيمةن جسةر العال ة جد دة مع الزم ةر والعالم المارجي
 
 . 

لقد از ا  ايتمثام الحكةمثة ناإلذاعثة فثي الع ثد الزم ثةر  وأسثبحت اإلذاعثة تسثتمدم      

اخل والمثثارج، وكانثثت أولثث  وفقثثاً لسياسثثة الدولثثة وتعكثثن أيثثداف الحكةمثثة واتزايات ثثا فثثي الثثد

يي إنشاه مزمةعة من اإلذاعات المةج ثة نالل ثات  6301تمةز  61عالمات التبة ر نعد ثةرة 



، كمثثا تثثم إنشثثاه إذاعثثة نالل ثثة التركمانيثثة فثثي ا وك مثثن شثثباط 61/1/6301ا جنبيثثة فثثي  ثثةم 

الماليثة التثي كانثت ومن الناحية التقنية فان التبةر كثان نبيئثاً، نظثراً لقلثة التماياثات . 6303

. ترسد لتبة ر اإلذاعة من  بل الحكةمة، كما أن تأييل الكا ر اإلذاعي لم  نل اميتمام المبلةب

كاذاعثة مسثتقلة ( القةات المسلحة)أعلن عن ظ ةر إذاعة جد دة يي إذاعة  1/1/6310وفي  ةم 

ي مد ر ثة التثدر   وكانت يذه اإلذاعة جزًه من شعبة التةجيه المعنة  فث. ذات مةجة خاسة ن ا

اسثثتحدثت فثثي ن ثثدا  إذاعثثة  6311ونعثثد حثثرب عثثام . العسثثكر  وكثثان ل ثثا كا ريثثا المثثاص ن ثثا

نثثدأ العمثثل لتبثثة ر مبثثاني  6313وفثثي عثثام . ولثثم تثثدم طثثة الً ( الزحثثا المقثثد )سثثميت إذاعثثة 

د كثذلا شث . المؤسسة العامة لعذاعة والتلاز ةن وتم التعا ثد علث  تز يثز اإلذاعثة نثأج زة حد ثثة

ز ا ة تماياات تةسيع المدمة اإلذاعية والتلاز ةنية 6315عام 
 
 . 
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