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 العراق في والقومية الدينية االقليات صحافة :المحاضرة بعنوان 

 عرفها التً األمم ألدم من بعضها أخرى وألوام وتركمان وكرد عرب من العرالً المجتمع ٌتألف

 حافظت ولد واآلشورٌٌن والكلدان السرٌان أولئن ومن السنٌن عشرات منذ إلٌه نزح وبعضها العراق

 وٌهود مسٌحٌون من الدٌنٌة األللٌات هً كذلن.  العرالٌة الوطنٌة الوحدة على واأللوام العناصر هذه

 والكلدانٌة والكردٌة العربٌة هً لغات عدة العراق فً من الرغم وعلى.  وآخرون وصابئة وٌزٌدٌون

 الكبٌر الرابط ٌعتبرونها التً بعرالٌتهم ٌعتزون الجمٌع أن إال واألرمنٌة والفارسٌة والتركٌة والعبرٌة

 الناحٌتٌن من تعمٌدا   األكثر العربٌة األلطار من العراق وٌعد.  األللٌات هذه بٌن التعاٌش لتحمٌك

 بالمجموعة المتمثلة االثنولوجٌة المجموعات جمٌع جنب إلى جنبا   تعٌش ففٌه ، واالثنوغرافٌة االثنولوجٌة

 كبٌرا ، تباٌنا   المجموعات هذه لدى والعمائد األدٌان تتباٌن كذلن.  واألرمنٌة والتركمانٌة والكردٌة العربٌة

 إن.  الٌزٌدٌة الدٌانة وفٌها المتعددة بمذاهبها المسٌحٌة والدٌانة السائدة، وهً اإلسالمٌة الدٌانة فهنان

 على خطٌرا   تهدٌدا   تشكل وال طبٌعٌة ظاهرة هً العالم دول جمٌع فً والمذاهب األدٌان تعدد ظاهرة

 المطالب تحول سٌاسٌة حركات إلى ٌحولها خارجً الستغالل خاضعة غٌر كانت طالما اوتمدمه وجودها

 كما األللٌات هذه أصدرتها التً الصحف أهم على الضوء تسلٌط وٌمكن.  انفصالٌة ذرائع الى المومٌة

 : ٌأتً

 : العراق فً المسٌحٌة الصحافة .1

 والتً 1091 عام طبعت التً األولى العرالٌة المجلة بصدور العراق فً المسٌحٌة الصحافة نشأت      

 اآلباء االمتٌاز أصحاب شهرٌة علمٌة دٌنٌة مجلة) أنها تروٌســـتها فً وجاء( . الورد إكلٌل) سمٌت

 بثالث المجلة هذه صدرت ولد.  صفحة 19 صدورها بداٌة فً صفحاتها عدد بلغ ولد( . الدومنٌكان

 وصدر والكلدانٌة عدد(  099)  منها وصدر والفرنسٌة عددا  (  069)  منها وصدر العربٌة:  وهً لغات

 من تترجم كانت حٌث تمرٌبا   متشابهة الموضوعات كانت اللغات هذه جمٌع وفً.  عددا  (  339)  منها



 جرجً األحد عبد األب:   منهم المحررٌن من عدد المجلة هذه تحرٌر فً اشتغل ولد فمط أخرى الى لغة

 البغدادي السرٌانً بشوري باسٌل والمس ، األصل فرنسً وهو هٌاسنت واألب البغدادي السرٌانً

 كانت فمد بغداد زهٌرة مجلة أما. الكنس الدٌنً بالطابع جمٌعا   هؤالء كتابات وتتسم كسبو هللا فرج واألب

 ابرز من وكان 1090 آذار 10 فً بغداد فً الكرملٌون اآلباء أصدرها شهرٌة أدبٌة دٌنٌة مجلة

 من أكثر والمذهبٌة الدٌنٌة المضاٌا بمعالجة مهتمة وكانت الكرملً ماري انستاس األب محررٌها

 عن وتوارت سنة من أكثر الصدور فً استمرت ولد واالجتماعٌة األدبٌة المضاٌا بمعالجة اهتمامها

 لم التً المسٌحٌة الصحف إصدار توالى ولد.    اآلن لحد المجلة من عدد أي على ٌعثر ولم األنظار

 نفذ الذي العرالٌة الصحف المتٌازات العام اإللغاء باستثناء ، الماضً المرن طوال التعطٌل الى تتعرض

 ترتكب لم المسٌحٌة الصحف أن ٌعنً وهذا.  1000 لسنة( 10) الرلم ذي المطبوعات مرسوم بصدور

 من للكثٌر وإلغاءات تعطٌالت صدور نالحظ فٌما امتٌازها إلغاء أو تعطٌلها الى تؤدي نشر جرٌمة

 . 1099 عام سبمت التً المدة طٌلة اإلسالمٌة الدٌنٌة الصحف

 1060 عام صدرت التً( المسٌحً الفكر) مجلة فهً العراق فً المسٌحٌة الصحف أشهر أما 

 من معٌنة بطائفة معنٌة غٌر عمومٌة مسٌحٌة مجلة وهً ، الحاضر الولت حتى تصدر تزال وال

 بأنها أهدافها حددت عندما الوطنٌة للوحدة رمزا   نفسها المجلة هذه طرحت ولد.  المسٌحٌة الطوائف

 المسٌحً الحوار بعث إلى وتسعى والمذهبٌة الطائفٌة الفوارق فوق المسٌحٌة بالوحدة تؤمن مجلة

.  اإلٌمان وحدة ضمن اآلراء بتعددٌة تؤمن بل الرسمً الكنٌسة لسان إنها تدعً ال مجلة وهً اإلسالمً،

 مرة أول صدرت فصلٌة مجلة وهً( النهرٌن بٌن) مجلة كذلن المشهورة المسٌحٌة الصحف بٌن ومن

 نجم) مجلة حالٌا   تصدر كذلن.  حبً ٌوسف الدكتور تحرٌها ترأس ولد الكلدان مطرانٌة عن 1091 عام

 المطران تحرٌرها وٌرأس 1000 عام مطلع فً الكلدان بطرٌركٌة بغداد فً أصدرتها والتً( الشرق

 . اسحك جان

 العراق فً الٌهودٌة الصحافة .1

 صدرت ٌهودٌة صحٌفة وجود عن والخلط االضطراب من بملٌل الٌهودٌة المصادر بعض تتحدث        

 أصدرها ٌهودٌة صحٌفة وجود إلى أخرى مصادر تشٌر فٌما ، هادوبٌر باسم 1663 عام العراق فً

 تأسٌسها فً شارن التً( الزهور) صحٌفة نعد   أن وٌمكننا.   هامجٌد باسم 1660 عام فً العراق ٌهود

 صدرت التً الٌهودٌة الصحف أوائل من 0/11/1090 فً صدرت والتً سومٌخ ٌوسف نسٌم الٌهودي

 عنبر سلمان الٌهودي بغداد فً أصدرها التً( تفكر) صحٌفة بغدها وتأتً.  العربٌة باللغة العراق فً

 الٌهودٌة الصحف أما.  11/1/1011 بتارٌخ منها األول العدد صدر ولد االتحادٌٌن سٌاسة لتخدم

 تشرٌن 10 بتارٌخ صدرت التً( ٌشرون) صحٌفة فهً الماضً المرن من العشرٌنات فً الصادرة



 أذرٌعً صهٌون من كل بإصدارها ولام( عبرٌة بأحرف) والعربٌة العبرٌة باللغتٌن 1019 األول

 ونصفها العبرٌة باللغة كان نصفها الصغٌر بالحجم صفحة( 16) على احتوت ولد صهٌون وٌعموب

 مجلة العشرٌنات فً صدرت التً الٌهودٌة المجالت أهم ومن( . عبرٌة بأحرف) العربٌة باللغة اآلخر

 سلمان بإصدارها ولام 1010 نٌسان 19 بتارٌخ بغداد فً صدرت أسبوعٌة أدبٌة مجلة وهً( المصباح)

 بتارٌخ أخرى أدبٌة مجلة العراق ٌهود أصدر كذلن.  العراق فً الصهٌونٌة الجمعٌة سكرتٌر شٌنه

 العراق فً للٌهود وكان.  شاؤول أنور الٌهودي الشاعر أصدرها ولد( الحاصد) باسم 10/1/1010

 الخٌل، سباق بنتائج تخصصت التً( حاسٌن سباق) صحٌفة مثل أخرى صحفا   الملكً العهد خالل

 وكانت 1/11/1016 بتارٌخ البصرة فً صدرت التً كحوكً ٌوسف لصاحبها( لعائلةا دلٌل) وصحٌفة

 العدد صدر( الدلٌل) تسمى باإلعالن متخصصة  أسبوعٌة أخرى وصحٌفة.   تجارٌة إعالنٌة صحٌفة

( االلتصادٌة النشرة) تسمى لها مماثلة وصحٌفة مجانا ، توزع وكانت 1010 آذار 11 فً منها األول

 أصدر ولد.  واإلعالنٌة االلتصادٌة بالموضوعات تهتم كانت والتً حاي نسٌم هللا عبد بغداد فً أصدرها

 بغداد فً األول العدد صدر ولد( الٌومً البرٌد) أسماها بغداد فً ٌهودٌة صحٌفة معلم موشً مٌر

 . 10/11/1010 بتارٌخ

 العراق فً المندائٌة الصحافة .3

 عباس لمٌعة) المندائٌة الشاعرة حررتها ولد 1009 عام المتحدة الوالٌات فً مندائٌة مجلة أول صدرت

 1000 عام وفً.  ثمافٌة مؤسسة إلى تحولت ثم فمط أعداد عشرة منها وصدر( المندائً) باسم( عماره

 تصدرها فصلٌة ثمافٌة دٌنٌة مجلة وهً اآلن، لحد تصدر تزال ال والتً( مندائٌة آفاق) مجلة صدرت

 نشرة الطائفة عن وتصدر.  المندائٌة الطائفة أبناء على وتوزع العراق فً المندائٌٌن الصابئة طائفة

 ومن.  الشباب وبعض الدٌن رجال وٌحررها اإلٌمان وتعنً( هٌمنوثا) باسم الدٌن بأمور تهتم دورٌة

 (.المندائً الفكر) مجلة 1993 عام للعراق األمرٌكً االحتالل بعد صدرت التً الحدٌثة المجالت

 العراق فً الٌزٌدٌة الصحافة. 0

 األولى االنطاللة 1003 عام خرٌف فً دهون محافظة فً مرة ألول صدرت التً اللش مجلة تعد  

.  واأللمانٌة والكردٌة العربٌة لغات بثالث صدرت دورٌة ثمافٌة مجلة وهً العراق فً الٌزٌدٌة للصحافة

 األول العدد صدر ولد اللش لمجلة ملحك وهً( اللش صوت) جرٌدة الثمافً اللش مركز عن وتصدر

 وتصدر.  سلو سعد تحرٌرها رأس ولد والكردٌة العربٌة باللغتٌن 1999 الثانً تشرٌن 9 بتارٌخ منها

 فرع اللش مركز عن صدرت منوعة ثمافٌة شهرٌة مجلة وهً( اللش نور) مجلة أٌضا   المركز عن

 تحرٌرها ورأس والكردٌة العربٌة وباللغتٌن 1993 آذار 9 بتارٌخ األول عددها صدر وبحزانً بعشٌمة



 نٌسان زهرة مجلة:  فهً تصدر التً األخرى الٌزٌدٌة الصحف أما.  سلٌمان العزٌز عبد الدكتور

 .الٌزٌدي الشعب صوت وجرٌدة( أسبً كاتٌا) وجرٌدة

 : الكردٌة الصحافة.0

 الماهرة فً كردستان صحٌفة بصدور عشر التاسع المرن أواخر من الكردٌة الصحافة تأرٌخ ٌبدأ      

 الصحافة تأرٌخ فً خاصة أهمٌة كردستان باسم كردٌة صحٌفة أول صدور اكتسب ولد.   م1606 عام

 لغة ولٌست والشعر التحدث لغة هً عشر التاسع المرن نهاٌة حتى كانت الكردٌة اللغة الن العرالٌة

 المصادف هـ 1310 المعدة ذي 39 فً( كردستان) صحٌفة من األول العدد صدر ولد. والنشر للكتابة

 األعداد صدرت ولد(. باشا بدرخان) حفٌد بن مدحت ممداد أصدرها ولد الماهرة فً 1606 نٌسان 11

 أخرى مرة الماهرة فً( 13 - 19) واألعداد،  جنٌف فً منها( 10 -6) األعداد و،  الماهرة فً( 0 -1)

 جنٌف فً( 31 - 39) والعددان فولكستون فً( 10 - 10) واإلعداد،  لندن فً( 10) العدد وصدر، 

 11،  19) األعداد عدا( 31 -1) الجرٌدة هذه أعداد ان(.  بن الرحمن عبد) شمٌمه لبل ومن أخرى مرة

 عدد آخر صدر ولد.  بألمانٌا ماربورن بمدٌنة الحكومٌة المكتبة فً اآلن محفوظة( 10 و 16،  19، 

. م 1091 نٌسان 10 المصادف هـ 1119 محرم 6 ٌوم فً( 31) عدد وهو المذكورة الجرٌدة من

 وكانت،  أسبوعٌن كل مرة سم( 31,09×  10,09) وبحجم صفحات بأربع تصدر الجرٌدة هذه وكانت

 عدم إلى للجرٌدة العثمانٌٌن المسؤولٌن محاربة أدت لمد.  العربٌة باألحرف وتطبع، الورق و الطبع جٌدة

 الى مدٌنة من صدورها محل نمل ولد، فٌها صدورها صاحبٌها أراد التً ابتةالث األولات فً صدورها

 مدحت ممداد دعا مما الجرٌدة لها تعرضت التً بالمالحمة هذا وٌربط، أٌضا   المحاربة هذه بسبب أخرى

 (  . الغرب دٌار الى السلطان ملن من) الخروج إلى بن الرحمن عبد وأخوه بن

 عدة ظهرت االتحادٌٌن لبل من م 1096 عام العثمانً الدستوري االنمالب حدوث أعماب وفً       

 10/9/1090 ٌوم فً المشروطٌة إعالن وبعد. الصحفٌة الحرٌات بعض لتوفر،  كردٌة ومجالت جرائد

.        م1031 سنة حتى العراق فً طبك الذي المطبوعات لانون نفسه الٌوم فً صدر االتحادٌٌن لبل من م

 جمعٌة وباسم سري بشكل جدٌدة جمعٌة م1019 عام اسطنبول مدٌنة فً األكراد طلبةال أسس ولد

 غلك و( الكردٌة المعارف نشر جمعٌة) جمعٌتهم إغالق على واحد عام مرور بعد وذالن،  األمل( هٌفً)

 الجدٌدة الجمعٌة هذه أصدرت ولد.  األتران االتحادٌٌن لبل من( طاش جمبرلً) باسم الكردٌة مدرستهم

 أعداد عدة إصدار وبعد 10/6/1013 ٌوم فً األول العدد وصدر،  الكرد شمس( كرد ِرؤذ) باسم مجلة

 .  األتران االتحادٌٌن لبل من أخرى مرة أغلمت،  المذكورة المجلة من



 بانكى) باسم كردٌة مجلة اول بصدور بدأت فمد العراق فً الكردٌة الصحافة لنشأة بالنسبة أما         

 1331األول ربٌع 13 الموافك م1010 شباط 10 ٌوم فً( بابان الدٌن جمال) لبل من كرد نداء( كورد

 لبل من 1016 سنة فً كامل بشكل العراق احتالل و األولى العالمٌة الحرب نار إشعال بسبب و.  هـ

 ولد،  الموات هذه لبل من البالد فً الموجودة المطابع كل على المصادرة تم فمد البرٌطانٌة الموات

 فمد( ، الوالٌة) مطبعة ومصادرة بغداد مدٌنة احتالل وبعد،  البصرة مدٌنة فً مطابع ثالث وجدت

 من كجزء مختلفة بلغات وجرائد صحف عدة إصدار طرٌك عن لواتهم لصالح المطابع هذه استخدموا

 العراق ومواطنً شعوب أمام جنودهم صورة وتحسٌن العثمانٌٌن ضد اإلعالمٌة الحرب و الحرب دعاٌة

 و،  العشرات أعدادها تجاوزت والتً،  الموات هذه لبل من العرالٌة والمجالت الصحف كل وأغلمت.

 جرٌدة اي إصدار ومنع،  الفكرٌة الحرٌة خنك حٌث ولع أسوأ أبنائه من المفكرٌن نفوس فً أولعت

 الحرب اثناء البرٌطانٌة الموات لبل من السلٌمانٌة مدٌنة احتالل وبعد.   الرسمٌة الجرائد غٌر سٌاسٌة

 بلدٌة مطبعة) باسم اإلنكلٌز وبمطبعة المدٌنة هذه فً كردٌة جرٌدة أول  صدرت،  األولى العالمٌة

،  التمدم( وتن بٌشكه) جرٌدة باسم(، سون مٌجر)  البرٌطانً السٌاسً الحاكم إشراف وتحت( السلٌمانٌة

 محاولة فً العربٌة غٌر بلغات صحف بإصدار البرٌطانٌون اسهم ولد، م1019/  نٌسان/  10 ٌوم فً

 فً البرٌطانٌة السٌاسة لتروٌج تعمل الصحٌفة هذه وكانت،  جانبهم الى العربٌة غٌر األلوام ألستمطاب

 وفك السلٌمانٌة مدٌنة فً البرزنجً محمود الشٌخ بمٌادة الكردٌة الحكومة تشكلت فعندما.  المنطمة

 الكردٌة الصحافة شهدت، 1011 عام والعراق برٌطانٌا حكومتً بٌن المشترن الرسمً التصرٌح

 جرٌدة من كل محمود الشٌخ أصدر فمد،  المحدودة الطباعٌة اإلمكانٌات رغم ما حد الى تمدما   و ازدهارا  

 امل – ئٌستمالل امٌدى) و( كردستان نداء -كردستان بانطى( ، )كردستان ٌوم – كردستان ِرؤذى: )

 لصف اثر السلٌمانٌة مدٌنة من لواته مع محمود الشٌخ انسحب وحٌن.  حكومته باسم( االستمالل

  ثم ومن حكومته سموط الى ذلن أدى ولد( ، 1013/  3/3)  ٌوم فً للمدٌنة البرٌطانٌة الطائرات

 تلن بعد( الحك نداء – حةق بانطى) جرٌدة صدرت، بعد فٌما اإلنكلٌز لوات لبل من المدٌنة احتالل

 الشٌخ لوات لبل من علٌها المستولً( _السلٌمانٌة بلدٌة) بمطبعة تطبع كانت والتً،  مباشرة الحادثة

 األكراد ثوار أهداف عن لتعبر السلٌمانٌة مدٌنة لرب( سورداش) بمنطمة( جاسةنة) كهف فً_  محمود

 .  اإلنكلٌزي االحتالل ضد ٌخوضونها التً النضالٌة المٌادٌن كل فً الحربٌة انتصاراتهم أخبار وتبث

 

 

 



 


