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 الصحافة العراقية منذ االحتالل الربيطاني حىت قيام احلكم الوطني
9191 –   9191 

 ن. د. حبران اسمهدر رفيل

 قسن التاريخ –ملية اآلداب  –حامعة االهبار 

 
 

 الممخص
تناكؿ ىذا البحث مكضكع الصحافة العراقية التي ظيرت خالؿ حقبة ميمة مف     

كىي الفترة التي شيدت  9191-9191تاريخ العراؽ المعاصر الممتدة بيف عامي 
االحتالؿ البريطاني لمعراؽ كما آلت اليو االمكر مف فرض االنتداب البريطاني كقياـ 

ال الى تأسيس الحكـ الكطني المتمثؿ ثكرة العشريف كرد فعؿ ليذا االحتالؿ كصك 
بتشكيؿ أكؿ كزارة عراقية برئاسة عبد الرحمف النقيب ركز البحث خالؿ مباحثو الثالثة 
عمى التعريؼ بالصحؼ التي ظيرت خالؿ تمؾ الفترة ، المعارضة منيا لسياسة 
 االحتالؿ البريطاني أك المؤيدة ليا ، كتكضيح مكاقفيا مف االحداث السياسية التي

شيدىا العراؽ آنذاؾ ، كتسميط الضكء عمى الشخصيات المؤسسة ليذه الصحؼ،  
كابرز كتابيا . كأخيرا ارجك اف اككف قد أكفيت البحث حقو كأسيمت في الكشؼ عف 

 جانب ميـ مف جكانب الحياة السياسية في العراؽ خالؿ ىذه المرحمة الميمة .    
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 المكدمة

تمتمػػؾ الصػػحافة العراقيػػة تػػاريخ متميػػز يحتػػاج الػػى الػػدرس كالتحميػػؿ بأسػػمكب مػػف      
شأنو أف يساعد عمى فيـ أفضؿ لجكانػب ميمػة مػف تػأريخ العػراؽ خػالؿ العقػكد ا كلػى 
مػػف القػػرف العشػػريف، إذ قطعػػت الصػػحافة العراقيػػة شػػكطان كبيػػران بالقيػػاس الػػى أفضػػؿ مػػا 

ريخيػا فػي سػنكات الحػرب العالميػة االكلػى كمػا بعػدىا كصمت اليو منػذ نشػأتيا مػركران بتا
حيػػث بم ػػت مسػػتكل رفيعػػان مػػف حيػػث ا سػػمكب الم ػػكم كمتانػػة  التعبيػػر ككضػػكح السػػبؾ 

 كشمكؿ المعنى.
كتػػػأتي مرحمػػػة االحػػػتالؿ البريطػػػاني كمػػػا بعػػػدىا لتحتػػػؿ الصػػػحافة العراقيػػػة مكانػػػة      

تػػي كػػاف ليػػا كقػػي مػػؤثر فػػي أكسػػاط متميػػزة فػػي   تأثيرىػػا كانعكاسػػات مادتيػػا المنشػػكرة ال
الرأم العاـ العراقي بكصفيا الكسيمة االعالميػة االكثػر انتشػاران ، كمػف ىنػا بػرزت ميمػة 
الصػػحافة كػػي تقػػكـ بػػدكر المؤسسػػات االجتماعيػػة كالتعميميػػة حيػػث اخػػذت عمػػى عاتقيػػا 

ريف ميمػػة نشػػر أخبػػار االدارة البريطانيػػة كالحػػراؾ السياسػػي لمقػػكل الكطنيػػة كثػػكرة العشػػ
التحرريػة  فضػالن عػف متابعتيػا لنشػاطات االدبػاء كالمثقفػيف العػراقييف الػذيف اظيػركا فػي 

 كتاباتيـ الدعكة الى نصرة الفكرة العربية كالمطالبة باالستقالؿ .
 -كعمى ضكء ما تقدـ تـ تقسيـ مكضكع البحث عمى ثالثة مباحث ىي:

 . المبحث االكؿ :الصحافة العراقية كاالحتالؿ البريطاني
 .9191المبحث الثاني :الصحافة العراقية ثكرة 

 المبحث الثالث :الصحافة العراقية كتأسيس الحكـ الكطني ) مجمس الكزراء المؤقت (.
كاخيػػرا انتيػػى البحػػث الػػى خاتمػػة تضػػمنت ابػػرز النتػػائص التػػي قػػدمتيا الصػػحافة العراقيػػة 

 في ىذه المرحمة اليامو مف تاريخ العراؽ . 
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 ولالمبحج األ

 الصحافة العراقية واالحتالل البريطاهي

ادل اكتشػػاؼ الػػنفط فػػي أكائػػؿ القػػرف العشػػريف فػػي العػػراؽ كمنطقػػة الخمػػيص كعامػػؿ      
الخكؼ البريطاني مف المنافسة العسكرية ا لمانية في أكركبا ، كالتفكؽ التقنػي كالعممػي 

ني الرامػػي الػػى الصػػناعي ا لمػػاني فػػي ا سػػكاؽ العالميػػة فضػػالن عػػف المخطػػط الصػػييك 
قامػػة دكلػػة ييكديػػة عمػػى أرضػػيا الػػى دفػػي بريطانيػػا  عػػالف الحػػرب  احػػتالؿ فمسػػطيف كاة
عمػػى المانيػػا، كالػػى اسػػتفزاز الدكلػػة العثمانيػػة لتػػرؾ مكقفيػػا المحايػػد كدخػػكؿ ىػػذه الحػػرب 

 .(1)ضد بريطانية كفرنسا
كلعػػػؿ أكؿ تصػػػادـ بػػػيف معسػػػكر الحمفػػػاء البريطػػػانييف كالفرنسػػػييف مػػػف جيػػػة كالدكلػػػة   

العثمانيػػة مػػف جيػػة أخػػرل جػػاء عنػػدما تكجيػػت قػػكة بحريػػة بريطانيػػة انطمقػػت مػػف الينػػد 
عبػر الخمػػيص العربػي باتجػػاه شػبو جزيػػرة الفػاك فػػي جنػكب العػػراؽ فػي اكاخػػر صػيؼ عػػاـ 

،  9191تشػريف الثػاني  6انيػة فػي الفػاك فػي كالتي انتيت بػننزاؿ القػكات البريط 9191
ككاف ذلؾ ايذانا ببدء العمميات العسكرية في العراؽ ، كتبعو احتالؿ مدينة البصرة ليمػة 

، كبذلؾ تمكف البريطػانيكف مػف تػأميف مصػالحيـ عنػد  9191تشريف الثاني  92 -99
.  كمػػا  (2) طقػػةرأس الخمػػيص العربػػي، كضػػمنكا  نفسػػيـ مينػػاء تجاريػػان ميمػػا فػػي تمػػؾ المن

أف اندلعت الحرب العالمية االكلى كاحتالؿ القكات البريطانية لمبصرة سارعت السمطات 
الب داديػة  *العثمانية الى تعطيؿ جميي الصحؼ ا ىميػة كلػـ تبػؽ سػكل صػحيفة الزىػكر

                                                           

الطبعة  ،دار الحكمة ،لندف ،9191 – 9191العراؽ الممكي كقضية فمسطيف  ،احمد باشا اعياف (1)
 .  621ص  ،9192 ،االكلى

 9ص  ،بيػركت ،ترجمة جعفر الخياط ،العراؽ دراسة في تطكره السياسي ،(  فيميب كيالد اير الند2)
 . 

يػػة كىػػي صػػحيفة اسػػبكعية سياسػػية ادب ،9111تشػػريف الثػػاني  1)*( صػػحيفة الزىػػكر : صػػدرت فػػي 
ينظػػر ىشػػاـ  ،كمحررىػػا االكؿ محمػػد رشػػيد الصػػفار  ،صػػاحبيا نسػػيـ يكسػػؼ سػػكميخ ،اجتماعيػػة

 ،الطبعػة االكلػى ،دار الحكمػة ،لنػدف ،مكسكعة الصػحافة الب داديػة كرجاالتيػا ،عمار احمد الراكم
 .  99ص  ،9192
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. كاسػػتمرار صػػحيفة صػػدل (1)لمكاالتيػػا لمسػػمطات العثمانيػػة ك تأييػػدىا سياسػػة الحػػاكميف
 . (2)كحزبو (**)بصرية في الصدكر معتمدة عمى نفكذ طالب النقيبال *الدستكر
قامت القكات البريطانية باالستيالء عمى مطبعة الكالية الحككمية ، كاشػتركا جميػي      

. كىػػي مطبعػػة الكاليػػة (3)المطػػابي االىميػػة التػػي كانػػت فػػي البصػػرة لتػػأميف الدعايػػة ليػػـ
المحمكديػة، كالمطبعػة االحمديػة االىميػة ، كبيػذه الحككمية كمطبعػة االتحػاد، كالمطبعػة 

السيطرة انتيت جميي امتيازات الصحؼ القديمة الصػادرة بالعيػد العثمػاني كالتػي آخرىػا 
 .(4)كالدستكر (*)**جريدتا البصرة الرسمية

                                                           

الطبعػػة االكلػػى  ،دار المػػدل لمثقافػػة كالنشػػر ،سػػكريا ،المكسػػكعة الصػػحفية العراقيػػة ،د. فػػائؽ بطػػي( 1)
 . 19ص  ،9191،

بعػػد اف عطمػػت السػػمطات العثمانيػػػة  ،9192ايمػػكؿ  99صػػحيفة صػػدل الدسػػتكر : صػػدرت فػػي  (*)
المصػػػدر  ،ينظػػػر: د. فػػػائؽ بطػػػي ،الصػػػحيفة االـ الدسػػػتكر لصػػػاحبيا عبػػػد الكىػػػاب الطبطبػػػائي 

  .  91السابؽ، ص 
عمػػؿ فػػي الجػػيش العثمػػاني كتقمػػد الكثيػػر مػػف  ،9189البصػػرة عػػاـ )* *( طالػػب النقيػػب : كلػػد فػػي 

محافظػػػا لاحسػػاء كتقمػػد عػػدد مػػػف المناصػػب البرلمانيػػة فػػي العيػػػد  9119عػػيف عػػاـ  ،المناصػػب
كانشػػػأ بعػػػض الصػػػحؼ كعػػػيف كزيػػػرا  ،9192اسػػػس جمعيػػػة البصػػػرة االصػػػالحية عػػػاـ  ،العثمػػػاني

اعتقػؿ كتػـ نفيػػو  ،9199لعػراؽ عػػاـ رشػػح لعػرش ا ،فػػي اكؿ حككمػة عراقيػة 9191لمداخميػة عػاـ 
طالػب باشػا  ،ينظػر : د. حسػيف ىػادم الشػاله ،9191حزيػراف  96تػكفي فػي  ،الى جزيرة سػيالف

 ،الػػدار العربيػػة لممكسػػكعات ،بيػػركت ،النقيػػب البصػػرم كدكره فػػي تػػاريخ العػػراؽ السياسػػي الحػػديث
 .  91 – 92ص  ،9119 ،الطبعة االكلى

 . 99ص  ،، بال9181-9119العراؽ ما بيف عامي صحافة،فيصؿ حسكف( 2)
النجػػؼ مطػػابي  ،االدب فػػي صػػحافة العػػراؽ منػػذ بدايػػة القػػرف العشػػريف ،عنػػاد اسػػماعيؿ الكبيسػػي (3)

 . 69ص ،9189،النعماف
فػػي كاليػػة البصػػرة بػػالم تيف العربيػػة كالتركيػػة ككانػػت  9111صػػحيفة البصػػرة : صػػدرت عػػاـ  **()*

المكسػكعة الصػحفية العراقيػة،  ،الحككمػة، ينظػر : د. فػائؽ بطػي تصدر مرة با سبكع كىػي لسػاف
 .  91ص  ،المصدر السابؽ

-9111الصػػػػػػػحافة البصػػػػػػػرية بػػػػػػػيف عػػػػػػػامي  -مػػػػػػػف صػػػػػػػحافة الخمػػػػػػػيص العربػػػػػػػي ،رجػػػػػػػب بركػػػػػػػات( 4)
 .81-61،ص9188،ب داد،مطبعة االرشاد،9182
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كعند البدء بعممية النشر أصدرت قكات االحتالؿ نشرات لإلبالغ عف تحركات قكاتيا   
ككانػػػت ىػػػذه النشػػػرات تصػػػدر يكميػػػان  .(1)كأكامػػػر الحكػػػاـ العسػػػكريف كنشػػػر انتصػػػاراتيـ،

كبالم تيف العربية كالتركية ثـ تطكرت ىذه النشرات فيما بعد لتصدر في البصرة صحيفة 
،  كاالسػـ  9191تشػريف الثػاني  91يكمية اطمقكا عمييا اسـ االكقاؼ البصػرية بتػاريخ 
اتبعتػػػو جميػػػي الصػػػحؼ التػػػي نشػػػرت كمػػػا يبػػػدك تقميػػػد بريطػػػاني فػػػي تسػػػمية الصػػػحؼ، 

با نكميزيػػة فػػي الشػػرؽ كال ػػرب، حيػػث تضػػاؼ عبػػارة اكقػػات ترجمػػة لصػػحيفة التػػايمس 
البريطانية المعركفة الى اسـ القطر الذم تصدر فيو الصػحيفة لتػدكف فييػا انبػاء محميػة 

رئاسػػة تحريػػر الصػػحيفة كأصػػبحت ىػػذه الػػدار  *. كقػػد تػػكلى جػػكف فمبػػي(2)تتعمػػؽ بػػالبالد
فية محػػؿ  صػػدار جميػػي المطبكعػػات التػػي تريػػد نشػػرىا قػػكات االحػػتالؿ بمػػا فييػػا الصػػح

.  ككاف اليدؼ مف اصدارىا ىك الدعايػة (3)صحيفة  االكقات البصرية بم اتيا المتعددة
. كلـ تقتصر ىيمنة (4)لسياسة الحمفاء كايياـ الناس بأف بريطانيا تعمؿ لمصمحة الكطف

فة فقػػػط، بػػؿ قػػػامكا بتأسػػػيس دكر لمسػػػينما كتزكدييػػػا البريطػػانييف عمػػػى الطباعػػػة كالصػػػحا
. كمػػػي ذلػػػؾ فػػػأف ىػػػذه (5)با شػػػرطة السػػػينمائية كاالخباريػػػة التػػػي تبػػػث الدعايػػػة لبريطانيػػػا

                                                           

 .81المصدر نفسو، ص ( 1)
ب ػػػػػػػػػػػػػػداد، مطبعػػػػػػػػػػػػػػة االديػػػػػػػػػػػػػػب ،اصػػػػػػػػػػػػػػحافة العػػػػػػػػػػػػػػراؽ تاريخيػػػػػػػػػػػػػػا ككفػػػػػػػػػػػػػػاح اجيالي،فػػػػػػػػػػػػػػائؽ بطي (2)

 .21،ص9161الب دادية،
كىك مكظػؼ بريطػاني التحػؽ بػالقكات البريطانيػة فػي العػراؽ عػاـ  ،9119جكف فمبي : كلد عاـ (  )*

كتػرأس تحريػر صػحيفة العػرب التػي  ،9191كعيف مستشار لكزارة الداخمية العراقيػة عػاـ  ،9199
ككػاف مػػف مناصػرم السػيد طالػػب النقيػب فػػي  ،9198اصػدرتيا القػكات البريطانيػػة فػي ب ػداد عػػاـ 

ترجمػػة  ،ايػػاـ فمبػػي فػػي العػػراؽ ،ينظػػر: سػػنت جػػكف فمبػػي ،9169تػػكفي عػػاـ  ،تػكلي عػػرش العػػراؽ
 . 6ص  ،9191 ،دار الكشاؼ ،بيركت ،جعفر الخياط

 .86-89ص ،المصدر السابؽ ،( رجب بركات، مف صحافة الخميص العربي3)
 .21ص ،المصدر السابؽ ،صحافة العراؽ تاريخيا،( فائؽ بطي4)
الصػػػحافة فػػػي البصػػػرة خػػػالؿ الحػػػرب العالميػػػة االكلػػػى، مجمػػػة آفػػػاؽ عربيػػػة،  ،خالػػػد حبيػػػب الػػػراكم(5)

 .9118(،1العدد)
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الييمنة تدؿ عمى اىتماـ سمطات االحتالؿ البريطاني بالنفاذ الى الرأم العاـ مػف خػالؿ 
 .(1)ةالصحافة أك النشرات الصحفية كمف خالؿ االفالـ السينمائي

أمػر بػأقالؽ  9199أيػار  91عند كصكؿ الكالي العثمػاني الجديػد نػكر الػديف بػؾ فػي  
جميػي الصػحؼ المكجػكدة فػػي ب ػداد كبنفػي اصػحابيا الػػى امػاكف نائيػة ، كقػرر اصػػدار 
صحيفة تككف قادرة عمى مجابية صحيفة االكقات البصرية التي اصدرىا البريطانييف ، 

سػػالـ بػػندارة رؤكؼ الجػػاد رجػػي رئػػيس بمديػػة كصػػدرت الصػػحيفة تحمػػؿ أسػػـ صػػدل اال
ب ػػداد كشػػارؾ فػػي تحريرىػػا الػػدكتكر العثمػػاني حكمػػت ثريػػا كمػػف العػػرب ابػػراىيـ حممػػي 
العمػػػر كخيػػػػرم الينػػػدم كعطػػػػا الخطيػػػػب كعبػػػد الػػػػرحمف البنػػػػا كجميػػػؿ صػػػػدقي الزىػػػػاكم 

، ككانػػػت قيػػػادات الجػػػيش العثمػػػاني  (2)9199كقيػػػرىـ كصػػػدر العػػػدد االكؿ فػػػي تمػػػكز 
مػػى اصػػدارىا كاسػػتخدمت الصػػحيفة ككسػػيمة لبػػث الدعايػػة لمحككمػػة االتحاديػػة تشػػرؼ ع

كسياسػػتيا فػػي الحػػرب كتفنيػػد بعػػض مػػا تكتبػػو صػػحيفة االكقػػات البصػػرية ، كاسػػتخدمت 
الصحيفة العامؿ الديني مف خالؿ نشرىا لمعديد مف البالقات كفتػاكل عممػاء المسػمميف 

 . (3)فالتي تحرض عمى الجياد ضد المحتميف البريطانيي
تكقفت جميي الصحؼ كمنيػا صػحيفة  9198كبعد احتالؿ البريطانييف ب داد في عاـ  

، بعػدىا ىيئػكا  9198تمػكز   1كقامكا بنصدار صحيفة العرب بدال عنيػا فػي  *الزكراء

                                                           

االحتالؿ البريطػػػػاني كالصػػػػحافة العراقيػػػػة دراسػػػػة فػػػػي الحممػػػػة الدعائيػػػػة البريطانيػػػػة ،ىػػػػادم طعمػػػػة (1)
 .999،ص9111،ب داد،دار الحرية لمطباعة،9191-9199

ص  ،9181ب داد،  ،الجزء الرابي ،لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث ،عمي الكردم(  2)
16 . 

السػيد ىبػة الػديف  ،الشػيخ ميػدم الخالصػي ،كالعمماء ىػـ : محمػد سػعيد مػدرس الحضػرة الكيالنيػة (3)
د الشػػيخ احمػػ ،كالسػػيد عبػػد الػػرحمف النقيػػب مفتػػي ب ػػداد ،شػػيخ الشػػريعة االصػػفياني ،الشيرسػػتاني

  .  18ص  ،المصدر السابؽ ،ينظر : عمي الكردم ،الداكد كقيرىـ مف العمماء
فػػي ب ػػداد بػػالم تيف العربيػػة كالتركيػػة كبثمػػاف  9161حزيػػراف  99صػػحيفة الػػزكراء : صػػدرت فػػي  ()*

اىتمػػت فػػي اعػػدادىا با خبػػار الداخميػػة كالخارجيػػة كاالكامػػر الرسػػمية كارشػػادات عامػػو  ،صػػفحات
(  9616صػػدرت مػػف الصػػحيفة )  ، طيػػة انبػػاء العػػراؽ الثقافيػػة كالسياسػػيةاجتماعيػػة كصػػحية كت
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مستمزمات طباعتيا كأعمنكا في تركيستيا بأنيا )جريػدة سياسػية أخباريػو تاريخيػة عراقيػة 
. كيالحػػػظ أف البريطػػػانييف (1)ينشػػػئيا فػػػي ب ػػػداد عػػػرب لمعػػػرب(عربيػػػة المبػػػدأ كال ػػػرض 

عمػػدكا الػػى التػػركيص لمصػػحيفة بأنيػػا عربيػػة بػػدءان مػػف اسػػميا كانتيػػاءن بأنيػػا عربيػػة المبػػدأ 
كال ػػرض، كأف محررييػػػا ىػػػـ مػػػف العػػػرب، كأف قراءىػػػا مػػػف العػػػرب، كحػػػاكلكا أف يتجنبػػػكا 

ككػػذلؾ يػػدؿ اسػػـ الصػػحيفة  .(2)ربطيػػا بيػػـ بشػػكؿ مباشػػر لكػػي ال ينفػػر الجميػػكر منيػػا
عمػػى انػػو مسػػتكحى مػػف السياسػػة البريطانيػػة المعمنػػة كقتئػػذ، اذ كانػػت تعمػػف تطابقيػػا مػػي 
االىداؼ العربية، كالعمؿ في سبيميا كمف اجؿ نصرتيـ. كيالحظ عميو انو يتطػابؽ مػي 
السياسة المرحمية لبريطانيا، كيػدؿ عمػى ىػذا ايضػان االسػـ الػذم حممتػو الصػحيفة البػديؿ 

تػػي اصػػدرت قػػداة انعطػػاؼ مػػف السياسػػية البريطانيػػة الػػى تأسػػيس الكيانػػات االقميميػػة ال
بػػديالن عػػف اقامػػة الدكلػػة العربيػػة التػػي كعػػدت العػػرب بيػػا، فصػػدرت فػػي اعقػػاب صػػحيفة 
العػػػرب صػػػحيفة العػػػراؽ التػػػي اتجيػػػت الػػػى الشػػػؤكف العراقيػػػة اكثػػػر مػػػف ام شػػػيء آخػػػر 

 . (3)بخالؼ سابقتيا
انيػا ))الجريػدة االكلػى التػي تصػدر * رب بنظػر المػيس بيػؿكاف صدكر صحيفة الع    

.  كتػذكر بيػؿ اف المسػتر جػكف فمبػي (1)مستظمة بظػؿ العيػد الجديػد مػف حريػة العػرب((

                                                                                                                                                    

بعػػد احػػتالؿ ب ػػداد مػػف قبػػؿ القػػكات  9198احتجبػػت عػػف الصػػدكر عػػاـ  ،عامػػا 11عػػددا خػػالؿ 
   99 – 99المصدر السابؽ، ص ،البريطانية، ينظر: فائؽ بطي، المكسكعة الصحفية العراقية

 . 9198تمكز  1صحيفة العرب، في  (1)
خالد حبيب الراكم، تػاريخ الصػحافة كاالعػالـ فػي العػراؽ منػذ العيػد العثمػاني كحتػى حػرب الخمػيص (2)

 .91ص،دمشؽ 9191صفحات لمدراسات كالنشر، ،ـ(9119-9191الثانية )
 .999ص ،المصدر السابؽ ،ىادم طعمة (3)
اسػػػة تخرجػػػت مػػػف جامعػػػة اكسػػػفكرد لدر  ،بمدينػػػة دـر 9161تمػػػكز  91المػػػس بيػػػؿ : كلػػػدت فػػػي  ()*

، قامت برحالت الى اكربا كمنطقة الشػرؽ االكسػط كبػالد فػارس حتػى 9116التاريخ الحديث عاـ 
 ،9199اسػػتدعيت لمعمػػؿ فػػي مكتػػب اسػػتخبارات القػػاىرة عػػاـ  ،9191كصػػمت الػػى العػػراؽ عػػاـ 

كادت  ادكار ميمػػػػة فػػػػي الحيػػػػاة  9196التحقػػػػت مػػػػي القػػػػكات البريطانيػػػػة بػػػػالعراؽ فػػػػي اذار عػػػػاـ 
 99عمػى  99تكفيػت ليمػة  ،اؽ كناصػرت ترشػيح الممػؾ فيصػؿ لتػكلي عػرش العػراؽالسياسية بالعر 
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عػػيف محػػرر رسػػمي فييػػا ، كمػػا اسػػتحدثت كظػػائؼ خاصػػة الىػػـ اصػػدقائيا العػػرب فػػي 
. قير انيا تكلت ىي نفسيا، مياـ رئاسة تحرير ىػذه الصػحيفة  فػي حػيف كػاف (2)ب داد

، الذم كاف يجتمي معيا مرة في االسبكع *محررىا الثاني، االب انستاس مارم الكرممي
. كرسػػػػت صػػػػفحاتيا لمتػػػػركيص لمسياسػػػػة (3)ليقػػػػرأ عمييػػػػا المقػػػػاالت الرئيسػػػػة التػػػػي تراقبيػػػػا
كباسـ عربي، دفعت مف اجميا امكاالن مجزية  البريطانية ككانت صحيفة بريطانية بمساف

لمكتػػاب الػػذيف شػػارككا فػػي تحريرىػػا، كبعػػد شػػير كاحػػد مػػف صػػدكرىا اصػػبحت صػػحيفة 
. امػػا ابػػرز الكتػػاب فييػػا ىػػـ  شػػكرم الفضػػمي ككػػاظـ الػػدجيمي كعبػػد الحسػػػيف (4)يكميػػة

االزرم ، كيبػػػدك اف سػػػمطات االحػػػتالؿ حاكلػػػت االسػػػتفادة مػػػف رجػػػاؿ العمػػػـ كاالدب فػػػي 
لعػػراؽ لخدمػػة اىػػدافيا بػػدعكل بػػث الفكػػرة القكميػػة كخدمػػة الم ػػة العربيػػة كممػػا يمحػػظ اف ا

اكثػػػر اكلئػػػؾ المحػػػرريف كػػػانكا ينشػػػركف مقػػػاالتيـ بأسػػػماء مسػػػتعارة لخشػػػيتيـ مػػػف رجػػػاؿ 

                                                                                                                                                    

المػس بيػؿ  ،ينظػر : محمػد يكسػؼ ابػراىيـ القريشػي ،كدفت في ب داد 9196مف شير تمكز عاـ 
  . 98 – 99ص  ،9112 ،مكتبة اليقظة العربية ،ب داد ،كأثرىا في السياسة العراقية

جعفػر الخيػاط، منشػكرات كزارة االعػالـ، ب ػداد، دار الحريػة  العراؽ في رسائؿ المس بيػؿ، ترجمػة( 1)
 .11،ص9188لمطباعة، 

 .11ص ،المصدر السابؽ ،العراؽ في رسائؿ المس بيؿ(2)
درس فػي  ،مف اب لبناني االصؿ كاـ ب داديػة 9166االب انستاس الكرممي : كلد في ب داد عاـ ()*

سػػػافر الػػػػى بيػػػػركت كفرنسػػػا لمدراسػػػػة فػػػػي  ،مدرسػػػة االبػػػػاء الكػػػرممييف كعمػػػػؿ مدرسػػػػا لم ػػػة العربيػػػػة
كاصػبح مػديرا لمدرسػة االبػاء الكػرممييف كلسػنكات  9112عاد الى العػراؽ عػاـ  ،الالىكت كالفمسفة

اصػدر اكثػر مػػف اربعػيف مؤلفػا كاكثػػر  ،كػاف لػو مجمػػس يسػمى ) مجمػس الجمعػػة االدبػي ( ،طكيمػة
 ،9199 ػػة العػػرب عػػاـ اصػػدر مجمػػة ل ،مػػف الػػؼ بحػػث منشػػكر فػػي الصػػحؼ العراقيػػة كالعربيػػة

 ،ينظػػػػر : حميػػػد المطبعػػػػي ،9118تػػػكفي عػػػاـ  ،عضػػػك فػػػي المجػػػػاميي العمميػػػة العربيػػػة كال ربيػػػػة
 ،الجػػػزء االكؿ ،دار الشػػػؤكف الثقافيػػػة العامػػػة ،ب ػػػداد ،مكسػػػكعة اعػػػالـ العػػػراؽ فػػػي القػػػرف العشػػػريف

 . 92ص  ،9119
 .99-99ص  ،المصدر السابؽ ،العراؽ في رسائؿ المس بيؿ( 3)
، 9168 – 9129تػػاريخ الصػػحافة العراقيػة فػػي العيػديف الممكػػي كالجميػػكرم  ،ممػيح صػػالح شػكر (4)

 .28-29ص   ،9191الطبعة االكلى،  ،الدار العربية لممكسكعات ،بيركت
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الحركة الكطنية كخكفا عمى تشكيو سمعتيـ  كقد استمرت في الصدكر اربي سنكات الى 
 .(1)ستتكقؼ عف الصدكرانيا  9191أيار  29اف اعمنت يـك 

أما في المكصؿ فقد سيطرت سمطات االحتالؿ البريطانية عمى الصحافة كشجعت     
بعػػػػض الكتػػػػاب كالمثقفػػػػيف بالمػػػػاؿ كأجزلػػػػت ليػػػػـ اجػػػػكر الكتابػػػػة ، كمػػػػف الصػػػػحؼ التػػػػي 
اصػػػدرىا االنكميػػػز فػػػي المكصػػػؿ صػػػحيفة المكصػػػؿ التػػػي اتخػػػذكىا كسػػػيمة مػػػف كسػػػائؿ 

. كتػرأس (3)9191تشػريف الثػاني  99دد االكؿ منيػا فػي . كصدر الع(2)الدعاية لحكميـ
كىك كاتب مف لبناف كاف مرافقػان لإلنكميػز فػي حممػتيـ  *تحرير الصحيفة أنيس صيداكم

عمػػػى العػػػراؽ، كمػػػا اسػػػيـ فػػػي تحريرىػػػا القػػػس  سػػػميماف الصػػػاي  كعمػػػي الجميػػػؿ كسػػػميـ 
عػػػف نشػػػرة  حسػػػكف، كالمتصػػػفح ال عػػػداد الصػػػحيفة يجػػػد انيػػػا ال تخػػػرج فػػػي بدايػػػة امرىػػػا
 . (4)اصدرىا االنكميز لخدمة مصالحيـ في العراؽ كالتركيص لسياستيـ كحمفائيـ

 9191حزيػػراف  92كصػػدرت فػػي ككردسػػتاف صػػحيفة تحمػػؿ اسػػـ  دار السػػالـ فػػي    
أصػػػدرتيا سػػػمطات االحػػػتالؿ البريطػػػاني ككانػػػت طركحاتيػػػا تظيػػػر فيػػػو مسػػػاكئ الحكػػػـ 

ة نػػكاحي الحيػػاة كالسػػيما الثقافيػػة كبعػػد العثمػػاني كمػػا خمفػػو مػػف تػػأخر كانحطػػاط فػػي كافػػ
، كاصػدرت سػمطات االحػتالؿ (5)صدكر اربعة عشر منيا اصبحت تصػدر بشػكؿ مجمػة

بالم ػػة العربيػػة  9191كػػانكف االكؿ  99فػػي مدينػػة كركػػكؾ صػػحيفة نجمػػة كركػػكؾ فػػي 

                                                           

 .999، ب داد، ص9119حضارة العراؽ، دار الحرية لمطباعة، الجزء الثالث عشر،( 1)
 .998-996ص  ،المصدر نفسو(2)
 .99ص ،المصدر السابؽ ،ب الراكم، تاريخ الصحافة كاالعالـخالد حبي (3)
انػيس صػيداكم : كاتػب لبنػاني كػػاف يعمػؿ مترجمػا لمقػكات البريطانيػػة التػي دخمػت كاليػة المكصػػؿ  ()*

كقػػد سػػبؽ اف زاكؿ الصػػحافة اثػػر تخرجػػو مػػف الجامعػػة االمريكيػػة فػػي  ،9191فػػي تشػػريف الثػػاني 
 ،بيركت كذلؾ مف خػالؿ عممػو فػي صػحيفة ) المراتػب ( المبنانيػة، ينظػر : ابػراىيـ خميػؿ العػالؼ

 . 9191حزيراف  99في  ،العدد   ،صحيفة المدل ،نشأة الصحافة في المكصؿ
 . 998المصدر السابؽ، ص  ،حضارة العراؽ( 4)
 . 921 -929مد عزت عبد الكريـ، تاريخ الصحافة العراقية، بال،  ص اح( 5)
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كتعنػي بالعربيػة  كالتركية ، كصػدرت فػي مدينػة السػميمانية صػحيفة تيكػة بيشػتتي راسػتي
 . (1)9191أيار  99فيـ الحقيقة بتأريخ 

صػػػدر العػػػدد االكؿ مػػػف صػػػحيفة العػػػراؽ بب ػػػداد لصػػػاحبيا رزكؽ  9191فػػػي حزيػػػراف  
كجاء في تركيستيا أنيا )جريػدة يكميػة سياسػية أدبيػة اقتصػادية( كلمػا كػاف   *داكد قناـ

ار الحػػػرب اليػػػدؼ مػػػف انشػػػائيا ىػػػك ىػػػدؼ سياسػػػي فقػػػد شػػػ مت معظػػػـ صػػػفحاتيا بأخبػػػ
كبرقيػػػات ركيتػػػر، كالبالقػػػات الحربيػػػة التػػػي تػػػذيعيا حككمػػػة االحػػػتالؿ، كنشػػػر المقػػػاالت 

 -البريطػػػػػاني -السياسػػػػػية التػػػػػي تنكػػػػػؿ بالسياسػػػػػة العثمانيػػػػػة كتحبيػػػػػذ االحػػػػػتالؿ الجديػػػػػد
 .(2)كتحذيرات السمطات المحتمة لمعراقييف

رب التػػي يػػرل بعػػض المػػؤرخيف بػػأف صػػحيفة العػػراؽ صػػدرت بػػدالن مػػف صػػحيفة العػػ   
كانػػػت  تصػػػدرىا السػػػمطات البريطانيػػػة حيػػػث اثبتػػػت ىػػػذه الصػػػحيفة منػػػذ صػػػدكرىا ىػػػذه 
الحقيقيػػة كعنػػدىا كتبػػت صػػحيفة العػػرب فػػي عػػددىا االخيػػر خبػػران قالػػت فيػػو: )) يصػػدر 
قػػػدان العػػػدد االكؿ مػػػف جريػػػدة العػػػراؽ كىػػػي جريػػػدة يكميػػػة تبحػػػث فػػػي السياسػػػية كاالدب 

كد قنػػػػاـ كىػػػػذا العػػػػدد مػػػػف جريػػػػدة العػػػػرب ىػػػػك كاالقتصػػػػاد لصػػػػاحبيا الكحيػػػػد رزكؽ داك 
. ككػػػػاف اصػػػػدار صػػػػحيفة العػػػػراؽ فػػػػي كقػػػػت دعػػػػت اليػػػػو حاجػػػػة السياسػػػػة (3)االخيػػػػر((

                                                           

دار المػدل لمثقافػة كالنشػر،  ،فائؽ بطي، المكسكعة الصحفية الكردية في العراؽ تاريخيا كتطكرىا( 1)
 .  21، ص 9199الطبعة االكلى، دمشؽ، 

ثقػػؼ ذاتيػػا كتمقػػى تعمػػـ فػػي مدارسػػيا كت ،9119)*( رزكؽ داكد قنػػاـ : صػػحفي كلػػد فػػي ب ػػداد عػػاـ 
متحمسػػا لفكػػرة العركبػػة شػػارؾ فػػي  ،دركسػػا فػػي الفرنسػػية كاالنكميزيػػة كالتركيػػة فأجادىػػا ل ػػة ككتابػػة

عمػؿ فػي صػحيفة العػرب ثػـ اصػدر صػحيفة العػراؽ  ،9199تأسيس النادم العممي الكطني عاـ 
نتخػب نائبػا فػػي ا ،كجعميػا منبػرا لمكتػاب كفييػا مجمسػػا يرتػاده كبػار السياسػيكف كدعػاة فكػػرة العركبػة

مجمػة صػكت العػراؽ كمػف مؤلفاتػو كتػاب بعنػكاف  9191اصدر عاـ  ،،مجمس النكاب لعدة دكرات
 ،ينظػػػر : حميػػػد المطبعػػػي ،9169تػػػكفي عػػػاـ  ،9111) االزمػػػة االقتصػػػادية فػػػي العػػػراؽ ( عػػػاـ 

 .  81ص  ،الجزء االكؿ ،المصدر السابؽ 
-9161منيػر بكػر التكريتػػي، الصػحافة العراقيػػة كاتجاىاتيػا السياسػية كاالجتماعيػػة كالثقافيػة مػػف ) (2)

 .991-991، ص  9161(، ب داد، مطبعة االرشاد، 9199
 .9191ايار  29في  ،صحيفة العرب(  3)
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عمػى العػراؽ، فاسػتدعى ىػذا المطمػب،  *البريطانية الجديدة اليادفة الى فرض  االنتداب
درت بػث الدعايػة لمسياسػػية البريطانيػة فػػي مرحمتيػا الجديػػدة بالمقارنػة بالمرحمػػة التػي صػػ

أثناىػػػػا صػػػػحيفة العػػػػرب، مػػػػف خػػػػالؿ صػػػػحيفة جديػػػػدة أيضػػػػان قيػػػػر معركفػػػػة بارتباطيػػػػا 
 .(1)بالبريطانييف عمى النحك الذم كانت عميو صحيفة العرب

كتـ فعالن طبي  صحيفة العراؽ عمى المطبعة نفسيا التي كانػت تطبػي عمييػا صػحيفة   
العػػػرب كىػػػذا ال يكفػػػي لمتػػػدليؿ عمػػػى اف سياسػػػة صػػػحيفة العػػػراؽ سػػػكؼ تكػػػكف اسػػػتمراران 
لسياسػػة العػػرب التػػي خضػػعت منػػذ تأسيسػػيا لتكجييػػات سػػمطات االحػػتالؿ ، كقػػد اثبتػػت 

ة مسػتقمة دكنػت خػالؿ تطكرىػا التػػاريخ صػحيفة العػراؽ عمػى أنيػا اختطػت لنفسػيا سياسػ
السياسي القكمي كاالجتماعي كاالقتصادم لمعراؽ كلكنيػا فػي الكقػت ذاتػو لػـ تكػف تمثػؿ 
القطػػػاع الػػػكطني التحػػػررم الصػػػاعد بػػػالرقـ مػػػف كجػػػكد بعػػػض الكتػػػاب المتحػػػرريف مػػػف 

. اسػتمرت ىػذه الصػحيفة مػدة اثنػا عشػر عامػان (2)الشباب الػكطني القػكمي بػيف محررييػا
بعػػد اف اسػػتطاع صػػاحبيا رزكؽ  9129ى عطمتيػػا حككمػػة نػػكرم سػػعيد فػػي اكاخػػر حتػػ

آب  92قنػػاـ مػػف تحكيػػؿ اتجاىيػػا لصػػالح الػػبالد كخاصػػة بعػػد قيػػاـ الحكػػـ الػػكطني فػػي 
بػػػػأربي   9191آب  21. اصػػػػدرت سػػػػمطات االحػػػػتالؿ صػػػػحيفة الشػػػػركؽ فػػػػي (3)9199

حػػػرب العالميػػػة صػػػفحات  بػػػالحجـ الصػػػ ير لصػػػاحبيا حسػػػيف افنػػػاف حيػػػث كػػػاف ايػػػاـ ال
االكلى معاكف امر معتقؿ السرل الضباط العراقييف كالعرب في سمر بكر، ثـ عمؿ في 

. كلعالقػة الصػحيفة بسػمطات االحػتالؿ فقػد (4)ديكاف الحػاكـ البريطػاني العػاـ  فػي ب ػداد

                                                           

االنتػػػداب : ىػػػك تكميػػػؼ دكلػػػة تػػػدعى الدكلػػػة المنتدبػػػة لمسػػػاعدة البمػػػداف المتػػػأخرة عمػػػى النيػػػكض  ( )*
ينظر : عبد الكىاب  ،كتدريبيا عمى الحكـ حتى تصبح قادرة عمى أف تستقؿ كتحكـ نفسيا بنفسيا

 . 12ص  ،9181 ،بيركت ،المكسكعة السياسية ،الكيالي ك كامؿ زىيرم
 .991ص  ،بؽ المصدر السا ،ىادم طعمة(  1)
كاف مف كتابيا االكائؿ شكرم الفضمي، كحسف قضيبو كعطا اميف كركفائيؿ بطي كمحمد عبد (  2)

 . 19ص  ،المكسكعة الصحفية، المصدر السابؽ ،ينظر : فائؽ بطي ،الحسيف
 . 991( حضارة العراؽ، المصدر السابؽ، ص 3)
 .16المصدر السابؽ، ص ،المكسكعة الصحفية العراقية،( فائؽ بطي4)
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الحاكـ البريطاني العػاـ مػذكرة الػى مػدير البريػد كالبػرؽ يخبػره  9191تمكز92ارسؿ في 
تمكز باسـ الشركؽ كىي تستحؽ اف تقدـ ليا  91فة جديدة ستصدر في فييا بأف صحي

كػػؿ مسػػاعدة ممكنػػة كطمػػب اليػػو ارسػػاؿ نسػػخ مػػف برقيػػات ككالػػة ركيتػػر كككالػػة االنبػػاء 
الينديػػة الييػػا مباشػػرة . كاعتػػذر مػػدير البريػػد كالبػػرؽ عػػف تزكيػػد الصػػحيفة با خبػػار الف 

حيفة بالصػػدكر طػػكيالن لكنيػػا كانػػت .  لػػـ تسػػتمر الصػػ(1)نشػػرىا يػػرتبط بحقػػكؽ الككػػاالت
تنشػػر المضػػابط التػػي تػػدعي اف اصػػحابيا العراقيػػكف يؤيػػدكف الكصػػاية البريطانيػػة عمػػى 
العراؽ ، كسػرعاف مػا اكقفيػا صػاحبيا ليصػبح سػكرتيران لمجمػس الػكزراء العراقػي المؤقػت 

 .(2) 9191تشريف االكؿ  99الذم شكؿ بتاريخ 
سيمة لتركيص لحكميـ كأيياـ الناس انيػـ  اسػاطيف لقد استخدـ المحتمكف الصحافة كك    

عػػدؿ كركاد حريػػة  كمػػف ناحيػػة اخػػرل اخػػذت الصػػحؼ التػػي صػػدرت خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة 
تمقػػي مسػػؤكلية  تخمػػػؼ العػػراؽ عمػػػى عػػاتؽ العثمػػانييف ، كالمتصػػػفح ال عػػداد الصػػػحؼ 
التػػػػي صػػػػدرت فػػػػي عيػػػػد االحػػػػتالؿ يجػػػػد انيػػػػا ال تخػػػػرج عػػػػف ككنيػػػػا نشػػػػرات اصػػػػدرىا 

 نيكف لمتركيص عف سياستيـ كسياسة حمفائيـ .البريطا
  

                                                           

 . 91( خالد حبيب الراكم، تاريخ الصحافة كاالعالـ، المصدر السابؽ، ص1)
 . 21( مميح صالح شكر، المصدر السابؽ، ص2)
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 المبحج الثاهي

 1220الصحافة العراقية وثورة 

حركػػػة  9191نيسػػػاف 99شػػػيد العػػػراؽ بعػػػد اعػػػالف االنتػػػداب البريطػػػاني عميػػػو فػػػي    
،  9191حزيػػراف  21مقاكمػػة سياسػػية ثػػـ تطػػكرت الحركػػة الػػى ثػػكرة كبػػرل انػػدلعت فػػي 

كلـ يكف امرا قير متكقي في ظركؼ العراؽ  بعد الحرب العالمية االكلى ، كقد امتمكت  
سػيما اف المحتمػيف حػاكلكا مػف جػانبيـ تجريػد  ثكرة العشريف صحافتيا الخاصة بيا ، كال

الفئة المثقفػة الثكريػة العراقيػة مػف كسػائؿ العمػؿ الفعػاؿ بػيف الجمػاىير إذ ادرؾ االنكميػز 
جيدان اف الشعب العراقي بم  مستكل يفرض كجكد صػحافة تعبػر عػف امانيػو كطمكحاتػو 

الفكرم بأنفسيـ كبأسػمكب   كتمبي جانبان مف حاجاتو الثقافية ، لذا حاكلكا مؿء ىذا الفراغ
 .  (1)يخدـ كجكدىـ في البالد 

لكػػػف فػػػي المقابػػػؿ اسػػػتطاعت مجمكعػػػة مػػػف الصػػػحفييف العػػػراقييف مػػػف ذكم النزعػػػة     
الحصػػػكؿ عمػػػى امتيػػػاز  مجمػػػة  *القكميػػػة كعمػػػى رأسػػػيـ الصػػػحفي احمػػػد عػػػزة االعظمػػػي

ادبيػة مصػكرة تعينيـ عمى بث الكعي القكمي اسمكىا المساف كىي مجمة تاريخية عممية 
لصػاحبيا انطػكاف لكقػا كعمػي رضػا ال زالػي   9191صدرت في ب داد بشػير تمػكز عػاـ 
.  كتعد مجمة المسػاف اكؿ صػحيفة دعػت الػى  (2)كرئيس تحريرىا احمد عزت االعظمي

الثػػكرة كقامػػت بت ػػذيتيا كنشػػر مفاىيميػػا ككانػػت فػػي مقدمػػة الصػػحؼ التػػي اكػػدت اىميػػة 

                                                           

منشػػػكرات مكتبػػػة  ،كمػػػاؿ مظيػػػر احمػػػد، صػػػفحات مػػػف تػػػاريخ العػػػراؽ المعاصػػػر دراسػػػات تحميمػػػو (1)
 .69ص ،ب داد9118 ،البدليسي

كػػػاف  ،كتخػػػرج مػػػف حقػػكؽ ا سػػػتانة 9111صػػػحفي كلػػػد فػػي ب ػػػداد عػػاـ  احمػػد عػػػزة االعظمػػي : ()*
 ،اصػػدر مجمػػة المنتػػدل االدبػػي كلسػػاف العػػرب ،منيجػػو السياسػػي مػػي اليقظػػة الفكريػػة ضػػد التتريػػؾ

طالػػػب بتحريػػػر االقطػػػار العربيػػػة فحكػػػـ كسػػػجف  9191كعمػػػى اثػػػر قيػػػاـ الحػػػرب العالميػػػة االكلػػػى 
لػو  ،انتخب ممثال عف ب داد في مجمس النكاب لمػرتيف ،9191اصدر مجمة المساف عاـ  ،كطكرد

المصػػػدر  ،ينظػػػر : حميػػػد المطبعػػػي ،9126تػػػكفي عػػػاـ  ،مؤلفػػػات اىميػػػا كتػػػاب القضػػػية العربيػػػة
 .    91ص  ،الجزء االكؿ ،السابؽ 

 .961ص ،المصدر السابؽ ،منير بكر التكريتي( 2)
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كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ مػػػا نشػػػرتو مػػػف مقػػػاالت كقصػػػائد تميػػػب الحريػػػة كالسػػػيادة كاالسػػػتقالؿ 
الشػػػعكر الػػػكطني ، كقػػػد اسػػػتقبؿ الشػػػباب العراقػػػي المػػػتحمس صػػػدكر ىػػػذه المجمػػػة بكػػػؿ 
ارتيػػاح ، ككػػاف ليػػا مكانػػة كبيػػرة  فػػي نفػػكس العػػراقييف المتميفػػيف الػػى الصػػحافة الكطنيػػة 

ؿ صػػػدقي . ككػػػاف اىػػػـ كتابيػػػا مػػػف الصػػػحفييف كالكتػػػاب ىػػػـ طػػػو الػػػراكم كجميػػػ(1)الحػػػرة
الزىػػاكم ك محمػػد ميػػدم البصػػير ككػػاظـ الػػدجيمي  كعبػػد الػػرحمف البنػػاء كرفائيػػؿ بطػػي 
كداكد صػػيمكا كعيسػػى رزكؽ كقيػػرىـ ككانػػت المجمػػة ممتقػػى كطنيػػان لكػػؿ الرمػػكز العراقيػػة 

 . (2)لكنيا تكقفت عف الصدكر بعد مركر عاـ مف تاريخ صدكرىا
سػػية عشػػية ثػػكرة العشػػريف ىػػي حريػػة كانػػت احػػدل مطالػػب الػػكطنييف العػػراقييف الرئي    

الصحافة كجاء ذلؾ عمى لساف شػاعر الثػكرة  محمػد ميػدم البصػير حيػث يقػكؿ: ))اف 
مف اىـ االقالط التي ثػارت سػخط الشػعب عمػى الحككمػة ككقعػت فػي نفػكس المفكػريف 
مف ابنائو اسكأ كقي  خنؽ الحرية الفكرية كمني اصدار ام جريػدة سياسػية قيػر الجرائػد 

 .. كقػػد ادت مصػػادرة حريػػة الصػػحؼ فػػي الػػبالد الػػى رقبػػة الحػػد ليػػا فػػي قػػراءة  الرسػػمية
 . (3)((الجرائد السكرية الحرة كصحؼ مصر

قػػدـ الكفػػد الػػذم مثػػؿ احػػدل المظػػاىرات قبػػؿ شػػيريف مػػف انفجػػار ثػػكرة العشػػريف الػػى    
ككيػػػػؿ الحػػػػاكـ العػػػػاـ البريطػػػػاني تتضػػػػمف مطاليػػػػب المتظػػػػاىريف ككػػػػاف مطمػػػػبيـ الثػػػػاني 

ؽ حريػػػة الصػػػحافة فػػػكران ليسػػػتطيي الشػػػعب التعبيػػػر عػػػف شػػػعكره الػػػكطني كيشػػػرح ))اطػػػال
. كتشػير احػدل تقػارير شػرطة ب ػداد السػرية بػاف محمػد ميػدم (4)مطالبيو كاحتياجاتو ((

الجميػػكر  9191حزيػػراف 98البصػػير طالػػب فػػي اجتمػػاع عقػػد بجػػامي الحيدريػػة بتػػاريخ 
ي االسػػتجابة لمطاليػػب الػػكطنييف بتقػػديـ احتجػػاج شػػديد عمػػى تػػأخر سػػمطات االحػػتالؿ فػػ

العػػراقييف حػػكؿ اطػػالؽ حريػػة الصػػحافة كيشػػير تقريػػر آخػػر الػػى اف المجتمعػػيف بجػػامي 
طالبكا بػػػػػػػػػصحافة حرة ، كيرل الدكتكر  كماؿ مظير باف  9191تمكز  99الكزير يكـ 

                                                           

 .991ص ،المصدر السابؽ  ،حضارة العراؽ، الجزء الثالث عشر(  1)
 .981ص ،المصدر السابؽ ،منير بكر التكريتي (2)
 .61-68، ص ص9192 ،ب داد ،الجزء االكؿ ،محمد ميدم البصير، تاريخ القضية العراقية (3)
 .96ص ،9169،ب داد ،( فائؽ بطي، الصحافة العراقية ميالدىا كتطكرىا4)
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ىذا ىك العامؿ المكضكعي االكؿ كاالسػاس الػذم فػرض ظيػكر صػحافة خاصػة تنطػؽ 
كار العشريف الذيف كانكا  فضػالن عػف ذلػؾ بحاجػة الػى نشػرة كطنيػة تػذكى النػار بمساف ث

في النفكس كتشد العزائـ كتكضح اىداؼ الثكرة كتدحض ادعاءات اعدائيا  كتذيي انباء 
مكاسػػبيا كانتصػػاراتيا  ال سػػيما ، بعػػد اف تضػػاربت االنبػػاء كاحراء فػػي المرحمػػة االكلػػى 

 .  (1)مف  الثكرة
اثػػػر اعتقػػػاؿ الشػػػيخ شػػػعالف ابػػػك  9191حزيػػػراف عػػػاـ  21مػػػي انػػػدالع الثػػػكرة فػػػي     

شيخ قبيمة الظػكالـ مػف قبػؿ سػمطات االحػتالؿ البريطػاني كاليجػـك الػذم قػاـ بػو  *الجكف
رجػػاؿ قبيمتػػػو عمػػػى سػػػجف  الرميثػػػة  كاطػػػالؽ سػػػراح الشػػػيخ شػػػعالف  ليقػػػي صػػػداـ عمنػػػي 

. كعمػػى اثػػر ذلػػؾ (2)كافػػة منػػاطؽ الفػػرات كدمػػكم بػػيف البريطػػانييف كالػػكطنييف كليشػػمؿ 
بػػدأت قيػػادة الثػػكرة تصػػدر صػػحفان ناضػػمت مػػي الشػػعب ، كاصػػبحت لسػػاف حػػاؿ الثػػكار 
تفصح عف آرائيـ كتشرح مبادئيـ كقدت مجاالن  لنشر فتػاكم رجػاؿ الػديف كخطػبيـ فػي 
حػػػػث النػػػػاس عمػػػػى مقارعػػػػة المحتمػػػػيف ، كقػػػػد اتجيػػػػت الػػػػى فضػػػػح اسػػػػاليب البريطػػػػانييف 

. ككانػػت اكؿ صػػحيفة صػػدرت ىػػي صػػحيفة  الفػػرات فػػي مدينػػة النجػػؼ (3)يةاالسػػتعمار 
التػػػػي اصػػػػدرىا الشػػػػيخ محمػػػػد بػػػػاقر الشػػػػبيبي ، كىػػػػي صػػػػحيفة اسػػػػبكعية سياسػػػػية ادبيػػػػة 

                                                           

 . 69ص ،المصدر السابؽ ،(  كماؿ مظير احمد1)
كنشػػأ فػػي ىػػذه المضػػارب كتمقػػى  9161)*( الشػػيخ شػػعالف ابػػك الجػػكف : كلػػد فػػي مدينػػة الرميثػػة عػػاـ 

معارفو في دكاكينيا القبمية ككاف جميال كميابا كذا سطكة كحظكه بػيف قبائػؿ المنطقػة كعمػـك قبائػؿ 
اعتقمتػػػػو سػػػػمطات االحػػػػتالؿ البريطػػػػاني كاطمػػػػؽ سػػػػراحو ابنػػػػاء عشػػػػيرتو كاطمػػػػؽ  ،الفػػػػرات االكسػػػػط

ينظػػػر حميػػػد  ،9119تػػػكفي عػػػاـ  ،9191صاصػػػة االكلػػػى ايػػػذانا ببػػػدء الثػػػكرة العراقيػػػة الكبػػػرل الر 
 . 918ص  ،9111 ،الجزء الثالث ،المصدر السابؽ  ،المطبعي

دار الكراؽ لمدراسات  ،محمد جعفر ابك التمف دراسة في الزعامة السياسية العراقية ،( خالد التميمي2)
 .998ص ،9116 ،دمشؽ ،كالنشر

تػػكنس،  ،الجػػزء الخػػامس ،المكسػػكعة الصػػحفية العربيػػة ،( المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة كالثقافػػة كالعمػػـك3)
 .928ص  ،9119
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المكافػؽ   ق 9221ذم القعػدة عػاـ  99اجتماعية صدر عددىا االكؿ فػي يػكـ السػبت 
 . ( 1)ـ 9191السابي مف آب عاـ 

مػػػف المكاضػػػيي التػػػي تػػػدعـ الثػػػكرة كتيػػػاجـ االنكميػػػز،  نشػػػرت صػػػحيفة الفػػػرات عػػػددان    
فنشػػرت مكضػػػكعان تحػػػت عنػػكاف )العػػػراؽ يقػػػاكـ الحكػػـ االسػػػتعمارم( ،اكضػػػحت فيػػػو اف 
عيػػػػد االسػػػػتعمار كعمػػػػره بػػػػات قصػػػػيران فػػػػنحف نسػػػػتقبؿ عصػػػػران يخػػػػالؼ العتػػػػك كالكبريػػػػاء 

. (2)هكال طرسػػة كاف الشػػعكب قػػد ادركػػت كطػػأة االسػػتعمار  كاخػػذت تقاكمػػو لتكسػػر قيػػكد
ككػػػاف لمصػػػحيفة أثػػػر كاضػػػح فػػػي ثػػػكرة العشػػػريف حيػػػث كانػػػت منبػػػران حراء المعارضػػػيف 
لالحتالؿ كالمطالبيف بخركج المحتؿ كدعاة االستقالؿ كخصصػت عػالكة عمػى اعػدادىا 

. لـ تستمر ىذه الصػحيفة بالصػدكر لفتػرة (3)مالحؽ لنشر اخبار الثكرة ككقائعيا اليكمية
سػػػة اعػػػداد نتيجػػػة لضػػػ ط السػػػمطات المحتمػػػة عمػػػى طكيمػػػة كلػػػـ يصػػػدر منيػػػا  سػػػكل خم

الثػػكار. كقػػد صػػادؼ صػػدكر عػػددىا االخيػػر يػػـك االربعػػاء الثػػاني مػػف قػػرة محػػـر عػػاـ 
 .(4)ـ9191ىػػػػػػػػػ ، ام الخامس عشر مف ايمكؿ عاـ 9221

العراقػي باالشػتراؾ مػي بقيػة اعضػاء االحػزاب الكطنيػة السػرية فػي  *فكر حزب العيػد   
انشػاء صػحيفة تخػدـ الثػكرة ضػد االسػتعمار البريطػاني ، كالحػكا عمػى حككمػة االحػػتالؿ 

                                                           

 .61ص ،المصدر السابؽ ،( كماؿ مظير احمد1)
 ىػػػػػػػ.9291ذم القعدة  99(،9( ينظر: صحيفة الفرات، العدد)2)
صحافة العراؽ نتاج رفائيؿ بطػي، الجػزء االكؿ، مطبعػة االديػب الب داديػة،  ،(  سامي رفائيؿ بطي3)

 .61ص ،9119 ،ب داد
 .61، صكماؿ مظير احمد، المصدر السابؽ (4)
كىػػك فػػي ا صػػؿ فرعػػا لجمعيػػة العيػػد التػػي  9191حػػزب العيػػد العراقػػي : تأسػػس فػػي أكائػػؿ عػػاـ  ()*

ككػػاف لػػو دكرا بػػارزا فػػي  ،9192كؿ تشػػريف اال 91ألفيػػا فػػي اسػػطنبكؿ عزيػػز عمػػي المصػػرم فػػي 
ككاف ىدفو الرئيسي استقالؿ العراؽ استقالال تاما ضػمف الكحػدة  ،9191حزيراف  21تأجيص ثكرة 

رأس الحػػزب الشػػيخ سػعيد النقشػػبندم كبعػػده اصػبح سػػميماف فيضػػي المكصػمي كمػػف ابػػرز  ،العربيػة
كقاسػػػػـ العمػػػػكم  اعضػػػػاءه احمػػػػد عػػػػزت االعظمػػػػي كالمحػػػػامي حسػػػػف رضػػػػا كعبػػػػد ال فػػػػكر البػػػػدرم

تػاريخ االحػزاب السياسػية العراقيػة  ،لممزيد مػف التفاصػيؿ  ينظػر :  عبػد الػرزاؽ الحسػني ،كاخركف
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احػد رجػاؿ  *في طمب االذف بنصدارىا فتـ جراء ذلػؾ مػنح  االمتيػاز لعبػدال فكر البػدرم
ككانػت تحمػؿ  9191ايمػكؿ  91يػـك  *حزب العيد ، كبذلؾ صدرت صحيفة االستقالؿ

عمى صدرىا عبارة )أنيا جريػدة يكميػة عربيػة حػرة( ، كعنػد بػدايتيا كانػت تصػدر ثػالث 
 .  (1)مرات في االسبكع

ساندت جريدة االسػتقالؿ ثػكرة العشػريف كاسػيمت فػي الػدعكة لتأييػدىا  ككصػفيا  عبػد   
الثػكرييف كعبػرت عػف الرزاؽ الحسني بأنيا المنبر الكحيػد آنػذاؾ الػذم اسػتقطب الكتػاب 

. فيمػػا (2)أرائيػػـ ضػػد االحػػتالؿ كسػػمطة االنتػػداب لػػذا تعرضػػت لممتاعػػب كال مػػؽ المتكػػرر

                                                                                                                                                    

الرافػػديف  ،9191 – 9191دراسػػة تاريخيػػة عػػف االحػػزاب التػػي تككنػػت فػػي العػػراؽ بػػيف العػػاميف 
 .  91 – 99ص  ،9192 ،لبناف ،الطبعة االكلى ،لمطباعة كالنشر كالتكزيي

اكمػػػؿ االبتدائيػػػة كاالعداديػػػة فػػػي المػػػدارس  ،9111ل فػػػكر البػػػدرم : كلػػػد فػػػي ب ػػػداد عػػػاـ عبػػػد ا ()*
انخػرط فػي الجػيش العربػي  ،9191العثمانية ثـ التحؽ با ستانو بمدارسػيا العسػكرية كتخػرج عػاـ 

احد اعضاء جمعية العيد كبعدىا احد اعضاء حزب العيد العراقػي أصػدر صػحيفة  ،9191عاـ 
كػػاف معارضػػا لالحػػتالؿ البريطػػاني كمػػف بعػػدىا  ،اثنػػاء قيػػاـ ثػػكرة العشػػريف 9191االسػػتقالؿ عػػاـ 

أصػدر عػددا مػف  ،تعرض الى االعتقاؿ اكثر مػف مػرة كتعطمػت صػحيفتو عػف الصػدكر ،لمحككمة
ككػػػػذلؾ أصػػػػدر صػػػػحؼ )  9191الحػػػارس ( عػػػػاـ  –نػػػػداء الشػػػػعب  –الصػػػحؼ منيػػػػا ) الػػػػكطف 

اصبح نائبا عف لكائي ديالى كالككت في  اعػكاـ  ،صدل االستقالؿ ( –صكت العراؽ  –الرافداف 
 ،المصػػػػدر السػػػػابؽ  ،حميػػػػد المطبعػػػػي ،ينظػػػػر ،9112تػػػػكفي عػػػػاـ  ،9129ك  9121ك  9122

 .  916، ص 9116 ،الجزء الثاني

)*(  صػػحيفة االسػػتقالؿ : كانػػت صػػحيفة االسػػتقالؿ ىػػي الصػػحيفة الكحيػػدة فػػي ب ػػداد التػػي ناصػػرت 
كسػجف صػاحبيا كرئػيس تحريرىػا كمحررىػا ثػـ عػادت  9199شػباط  1عطمت فػي  ،ثكرة العشريف

كانػػت فػػي مختمػػؼ  ،بعػػد ثػػكرة مػػايس 9119كتكقفػػت عػػاـ  9199الػػى الصػػدكر فػػي اكاخػػر عػػاـ 
ينظػر فيصػؿ  ،مراحميا مشعال كطنيا كىاجا كطالما اليبت المشاعر بمكاقفيػا المعارضػة الصػارخة

 .  99 – 99حسكف، المصدر السابؽ، ص 
النشػأة كالتطػكر، دار أسػامو لمنشػر  -مشػيداني، تػاريخ كسػائؿ االعػالـ فػي العػراؽ(  سعد سمماف ال1)

 .69ص، 9192 ،عماف ،الطبعة االكلى ،كالتكزيي
 .818، ص9119( مجمكعة باحثيف، المفصؿ في تاريخ العراؽ المعاصر، بيت الحكمة، ب داد، 2)
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دافعػػت صػػحيفة العػػراؽ عػػف المصػػالح البريطانيػػة ، كعممػػت سػػبب انػػدالع ثػػكرة العشػػريف 
يعػػكد الػػى سػػكء فيػػـ معنػػى االنتػػداب كاكػػدت انػػو امػػر تسػػرعي فرضػػتو المقػػررات الدكليػػة 

فػػاء كضػػي االقطػػار التػػي انسػػمخت عػػف الدكلػػة العثمانيػػة تحػػت انتػػداب بعػػد اف قػػرر الحم
. بينمػػا عػػدت صػػحيفة االسػػتقالؿ اف (1)دكلػػة تشػػرؼ عمػػى اعماليػػا كتحػػافظ عمػػى إمنيػػا 

عػػدـ كفػػاء البريطػػانييف بػػالكعكد التػػي قطعكىػػا لمعػػرب ىػػي التػػي عجمػػت فػػي قيػػاـ الثػػكرة 
 .(2)كاستمرارىا

كعبػد الػرزاؽ الحسػني بنصػدار صػحيفة   *اظمينجح السيد محمد عبػد الحسػيف الكػ     
تحمػػؿ اسػػـ االسػػتقالؿ كعرفػػت باسػػـ االسػػتقالؿ النجفيػػو فػػي محاكلػػة  لسػػد الفػػراغ الػػذم 
تركػػو قمػػؽ صػػحيفة الفػػرات ككانػػت تحمػػؿ شػػعار )ال حيػػاة بػػال اسػػتقالؿ( ، كقػػد صػػدر 

الذكر . كمف الجدير ب(3)9191العدد االكؿ منيا في اليكـ االكؿ مف تشريف االكؿ سنة 
انيا صدرت بنجازة رسمية اصكلية مف قائمقاـ النجؼ كحصؿ صاحبيا عمى تسييالت 
كاسعة مػف السػمطات المكاليػة لمثػكرة ، كادت ىػذه الصػحيفة دكران ميمػا فػي تػأجيص الػركح 
الثكرية ، كبرزت في نشر المقاالت الثكرية التي تيػاجـ سػمطات االحػتالؿ كتػدعكا ابنػاء 

كمػػػا انيػػػا باشػػػرت بنقػػػؿ انبػػػاء المعػػػارؾ الضػػػارية التػػػي كػػػاف  الشػػػعب العراقػػػي لمقاكمتػػػو
يخػػكض قمارىػػا ابنػػاء الشػػعب ، لكنيػػا لػػـ تػػدـ طػػكيال كلػػـ يصػػدر منيػػا أكثػػر مػػف ثمػػاف 

                                                           

 .9191تشريف االكؿ    96في  ،( صحيفة العراؽ1)
 .9191تشريف االكؿ  91في  ،الؿ( صحيفة االستق2)

 ،خػػػريص كميػػػة الحقػػػكؽ ،فػػػي الكاظميػػػة بب ػػػداد 9111)*( محمػػػد عبػػػد الحسػػػيف الكػػػاظمي : كلػػػد عػػػاـ 
اصدر عدد مف المؤلفات  ،اصدر صحيفة االستقالؿ النجفية اباف ثكرة العشريف في مدينة النجؼ

كطبي في القػاىرة ككتػاب )  9199منيا كتاب  ) المعارؼ في العراؽ عمى عيد االحتالؿ ( عاـ 
ككتػاب ) محنػة العػرب ( عػاـ  9122ذكرل فيصؿ االكؿ اك العراؽ في اثنتي عشر عامػا ( عػاـ 

 ،9116 ،الجػػزء الثػػاني ،المصػػدر السػػابؽ  ،ينظػػر حميػػد المطبعػػي ،9199تػػكفي عػػاـ  ،9126
 . 991ص 

 .69ص ،المصدر السابؽ ،كماؿ مظير احمد ( 3)
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أعػػػداد بسػػػبب مكاقفيػػػا الجريئػػػة كصػػػراحتيا كشػػػدة كقػػػكة اسػػػمكبيا بػػػالتعبير عػػػف اىػػػػداؼ 
 .(1)الشعب كثكرتو الكبرل فتـ اقالقيا

المبحج
 

 الثالج

 العراقية وتأسيش الحمن الوطهي)محلش الوزراء المؤقت( الصحافة

أدركت الحككمة البريطانية أف سياسية الحكـ المباشر في العراؽ لـ تجػد نفعػان بعػد      
تعرضيا الى خسائر مادية كبشرية جسيمة، كأف استمرارىا بيذه السياسة سيكمفيا نفقات 

. (2)الصػحافة كالبرلمػاف فػي لنػدفباىضو ترىؽ ميزانيتيا فضال عف تعرضػيا النتقػادات 
كمػػػا كاجيتػػػو بريطانيػػػا مػػػف صػػػعكبات فػػػي  9191حزيػػػراف  21كخاصػػػة بعػػػد قيػػػاـ ثػػػكرة 

السيطرة عمى المكقؼ ا مر الذم أثار معارضة الرأم العاـ البريطاني لسياسة حككمتو 
 .(3)في العراؽ المطالبة االنسحاب منو

تعميمػػػػات الػػػػى ارنكلػػػػد تػػػػػالبكت  قامػػػػت كزارة الينػػػػد بأرسػػػػػاؿ 9191أيمػػػػكؿ  98فػػػػي     
الػى العػراؽ كمنػدكب سػاـ  *تطمب فييا أف يعمف فكران عػف عػكدة برسػي كػككس *كيمسكف

                                                           

 99ص  ،المصدر السابؽ ،المكسكعة الصحفية العراقية،(  فائؽ بطي1)
 ،النجػػػػؼ ،، مطبعػػػػة االدارة9122-9199الحركػػػػة الكطنيػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ  ،( عبػػػػد االميػػػػر العكػػػػاـ2)

 .19ص ،9189
العػػراؽ االحػػتالؿ حتػػى  ،؛ عبػػد الػػرحمف البػػزاز 92ص ،المصػػدر السػػابؽ ،(  فيميػػب كيػػالرد ايرالنػػد3)

 .918،ص9168الطبعة الثالثة، ،االستقالؿ، ب داد، مطبعة العاني
تػػكلى  ،احػػد ضػػباط الحممػػة البريطانيػػة عمػػى العػػراؽ ،9111)*(  ارنكلػػد تػػالبكت كيمسػػكف : كلػػد عػػاـ 

كفػػي  عيػػده  ،9191منصػػب ككيػػؿ الحػػاكـ المػػدني  العػػاـ فػػي العػػراؽ خمفػػا لبرسػػي كػػككس عػػاـ 
بػػػالد مػػػا بػػػيف النيػػػريف بػػػيف  ،ارنكلػػػد كيمسػػػكف ،ينظػػػر ،9111تػػػكفي عػػػاـ  ،تفجػػػرت ثػػػكرة العشػػػريف

، الشػػؤكف الثقافيػػة العامػػة، ب ػػداد دار ،الطبعػػة الثانيػػة  ،الجػػزء االكؿ ،ترجمػػة فػػؤاد جميػػؿ ،كالتػػيف
 . 128ص  ،9119

حككمػػػػة الينػػػػد عػػػػاـ ضػػػػابط كدبمكماسػػػػي بريطػػػػاني التحػػػػؽ ب ،9161)*(  برسػػػػي كػػػػككس : كلػػػػد عػػػػاـ 
عمؿ فػي منطقػة الخمػيص العربػي حيػث تػكلى منصػب المقػيـ  9191 – 9116كمف عاـ  ،9111

 – 9191ثـ اصبح الضابط السياسي لحممة ما بيف النيريف مػف  ،البريطاني السياسي في الخميص
كبعػدىا  9191 – 9191كاسند اليو منصب الكزير البريطاني المفكض فػي ايػراف لمفتػرة  ،9191
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لتطبيػػؽ السياسػػة الجديػػدة لمحككمػػة البريطانيػػة كالقاضػػية بأنشػػاء دكلػػة عربيػػة فيػػو بأسػػرع 
، كىػػك المقتػػرح الػػذم طرحػػو بعػػض الساسػػة البريطػػانييف كيتمحػػكر حػػكؿ  (1)كقػػت ممكػػف

امكانيػػػة تػػػأميف مصػػػالح بريطانيػػػا فػػػي العػػػراؽ دكنمػػػا حاجػػػة لمحكػػػـ المباشػػػر، كذلػػػؾ مػػػف 
خالؿ اقامة حككمة عربية تعمؿ باشراؼ بريطانييف ، حيث لقي ىذا المقترح قبػكالن لػدل 

 . (2)الحككمة البريطانية
، كقػػاؿ خػػالؿ مراسػػيـ 9191تشػػريف االكؿ  99 ػػداد فػػي كصػػؿ برسػػي كػػككس الػػى ب  

استقبالو ))اف دكلة انكمترا ارسمتني لممساعدة كاالتفاؽ مػي اشػراؼ العػراؽ لنحصػؿ عمػى 
ال ايػػػػة المطمكبػػػػة لمطػػػػرفيف، كتػػػػػأليؼ الحككمػػػػة العربيػػػػة حككمػػػػػة مسػػػػتقمة بنظػػػػارة دكلػػػػػة 

ئمػػة )) يػػا حبػػذا لػػك صػػحيفة العػػراؽ عػػف حػػدكد ىػػذه النظػػارة قا تسػػاءلت.  (3)بريطانيػػا((
. فيمػػا (4)عرفػػت حػػدكد ىػػذه النظػػارة  ف معرفتيػػا ىػػي التػػي تسػػكف الػػركع كتخمػػد الثػػكرة((

قدمت ذات الصحيفة كصػفان كػامالن لمراسػيـ اسػتقباؿ السػير برسػي كػككس كطالبػت قػادة 
الحركة الكطنية است الؿ ىذه الفرصة مف أجؿ كضي قكاعد اساسية لحسف التفاىـ بػيف 

كالقت صحيفة العراؽ المسؤكلية عمى الثكار كالمناطؽ الثائرة فقالت: ))ىذا . (5)الطرفيف
مػػف العػػراقييف انفسػػيـ، يعمػػـ الكػػؿ اف الفكضػػى مػػاىي اال  المػػأمكريفمػػا كػػاف يػػؤلـ كبػػار 

 .(6)محاكؿ قاسية تيدـ عمراف القطر كتعكد عميو بالكيؿ((
                                                                                                                                                    

كبعػػػد  ،9192 – 9191د لمعػػػراؽ ليصػػػبح المنػػػدكب السػػػامي البريطػػػاني فػػػي العػػػراؽ مػػػف عػػػاـ عػػا
 ،سػي . ادمكنػدز ،ينظػر ،9122استقالتو ترأس الجمعية الج رافية الممكية في بريطانيا حتى عػاـ 

 ،9199 – 9191سياسة كرحالت كبحكث عف الشػماؿ الشػرقي مػف العػراؽ  –كرد كعرب كترؾ 
 . 969ص  ،، الطبعة الثانية9111 ،اربيؿ ،ترجمة جرجيس فتح اهلل

 .161ص ،9111 ،لندف ،دار الالـ  ،9199-9111العراؽ نشأة الدكلة  ،(  قساف العطية1)
دار  ،؛ حسػػيف جميػؿ، العػػراؽ شػػيادة سياسػػية، 921ص ،المصػدر السػػابؽ ،(  عبػد الػػرحمف البػػزاز2)

 .91، ص9188 ،لندف ،الالـ
 .9191كؿ تشريف اال99في   ،( صحيفة العراؽ3)
 .9191تشريف االكؿ  92في   ،(  المصدر نفسو4)
 .221ص-919ص ،مصدر سابؽ ،الجزء االكؿ ،محمد ميدم البصير، تاريخ القضية العراقية(  5)
 .9191تشريف االكؿ  99صحيفة العراؽ،  في (  6)
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مػػف أجػػؿ المباشػػرة بالخطػػة التػػي حمميػػا كػػككس بػػدأ باالتصػػاؿ مػػي بعػػض كجيػػاء      
البمػػػد، ككػػػاف الكضػػػي أبعػػػد مػػػا يكػػػكف عػػػف االسػػػتقرار، كقػػػد منحػػػت الحككمػػػة البريطانيػػػة 

.  كىػذا يعنػي أف سياسػة بريطانيػا فػي العػراؽ لػـ تحػدد (1)كككس حريػة كاسػعة لمتصػرؼ
فػػي عػػرض مطالبيػػا. لػػذلؾ أنبػػرت صػػحيفة بعػػد، كعميػػو ينب ػػي عمػػى االمػػة أف ال تتػػردد 

االسػػتقالؿ عمػػى طػػرح مطالػػب الػػكطنييف تجػػاه سػػمطة االحػػتالؿ متمثمػػة بشػػخص كػػككس 
عػادة  قائمة )) لػـ يطػرأ أم ت ييػر جػكىرم، أف االمػة تريػد عفػكان عامػان كعػكدة المبعػديف كاة

راقييف الضباط المحتجزيف في سكرية كقيرىا، كاجراء ت يير كبير في االدارة )إحالؿ الع
محؿ ا جانب(، إف الم ػة العربيػة ليسػت الم ػة الرسػمية حتػى االف(( كحػذرت الصػحيفة 
بعكدة الثكار لمياجمة المحتميف مرة اخػرل اذا لػـ تػتـ معالجػة الكضػي، كأضػافت: )) لػـ 
يظيػػػػر حتػػػػى االف شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ الحكػػػػـ الػػػػكطني كمػػػػا أف لػػػػيس مػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف 

تيا المناىضػػػة  مػػػاني الشػػػعب، إال أف الػػػكطنيف الحككمػػػة البريطانيػػػة قػػػد قيػػػرت سياسػػػ
. فيما سارعت صحيفة العراؽ الى نشر تصريحات كػككس حػكؿ نتػائص (2)سينتصركف((

لقاءاتو مي الشخصيات العراقية بقكلو: )) أنني عاـز عمى تػأليؼ حككمػة مؤقتػة لمعػراؽ 
ذات الكقػػت  احف، الػػى اف تسػػكف القالقػػؿ حينئػػذ أباشػػر بتػػأليؼ الحككمػػة الدائمػػة(( كفػػي

لفتػػت فػػي مقػػاؿ ليػػا بالعػػدد نفسػػو انتبػػاه المنػػدكب السػػامي كػػككس الػػى اعػػالف عفػػك عػػاـ 
 .(3)عف ما أسمتيـ بالمجرميف السياسييف كقيرىـ

أجرت صحيفة االستقالؿ لقاءن مي المندكب السامي برسي كػككس تحػدث فيػو بػأف      
ـ مػػػي الشػػػعب العراقػػػي، الحككمػػػة البريطانيػػػة ترقػػػب فػػػي انيػػػاء الثػػػكرة عػػػف طريػػػؽ التفػػػاى

كأعمف انو يسمح بعقد االجتماعػات السػممية كاصػدار الصػحؼ بعػد الحصػكؿ عمػى اذف 
الحاكـ العسكرم البريطػاني، كانػو سيسػيؿ ميمػة اعػادة المنفيػيف كيتػيح الفرصػة لمشػعب 

                                                           

-9112فيصػػػؿ بػػػف الحسػػػيف مؤسػػػس الحكػػػـ العربػػػي فػػػي سػػػكرية كالعػػػراؽ  ،( ىػػػادم حسػػػف عميػػػكم1)
 .986ص ،9112 ،بيركت ،، رياض الريس لمكتب كالنشر9122

 .9191تشريف االكؿ  98(  صحيفة االستقالؿ،  في 2)
 .9191تشرف االكؿ  91في   ،( صحيفة العراؽ3)
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.  كػاف رأم (1)بانتخاب المجمس العاـ الذم يقـك بكضي شكؿ الحككمػة العراقيػة الجديػدة
اخمػػػاد نػػػار الثػػػكرة التػػػي  )) :ؽ بػػػأف مػػػف أىػػػـ ميمػػػات الػػػكزارة المؤقتػػػة ىػػػيصػػػحيفة العػػػرا

اشػػعميا سػػكء التفػػاىـ، ككػػذلؾ التفػػاىـ التػػاـ مػػي حككمػػة بريطانيػػا(( ثػػـ تنشػػر الصػػحيفة 
قائمة: ))أف أىـ ماتعني بو الحككمة البريطانية في سياسػتيا  *نفسيا تصريحات تشرشؿ

فػػي العػػراؽ ىػػك اخمػػاد الثػػكرة كتػػأليؼ حككمػػة عربيػػة بتقمػػد المناصػػب فييػػا رجػػاؿ عػػرب  
 .(2)بنرشاد الحككمة البريطانية، ذلؾ االرشاد الذم يحتاجكف اليو كيرقبكف فيو((

عراؽ، كأخذت تثني عمى نكايا كاصمت صحيفة العراؽ دعميا الى الكجكد البريطاني بال 
بريطانيا في احالؿ االمف كالسالـ  قائمة ))ما تكده االمة االنجميزية مف تبادؿ الصداقة 
الكاممة كالمحبة الطاىرة كالمكدة الدائمة مي سائر سكاف الػبالد العربيػة عمكمػان كالعراقيػة 

ة عنػا فقػد خصكصان(( مضيفة بػأف ))حكمػة تصػرفيا فػي المسػألة المصػرية ليسػت خافيػ
اكتسػػبت باعترافيػػا باسػػتقالؿ المصػػرييف محبػػة قمػػكبيـ كعطػػؼ افئػػدتيـ، كأف ذلػػؾ المػػر 
عظيـ، كاالمة العراقية النبيمة تبقى مف صميـ فؤادىػا أف تتضػامف مػي االمػة االنجميزيػة 

.  في المقابؿ شككت صػحيفة االسػتقالؿ بأعمػاؿ (3)كتقبؿ العمؿ بنرشاداتيا الخالصة((
نية حكؿ الكضػي بػالعراؽ قائمػة ))أف العػراقييف نظػران لمػا مػر عمػييـ مػف الحككمة البريطا

التجارب االليمة أصبحكا فػي ريػب مػف كػؿ عمػؿ تنػكم الحككمػة اجػراءه الف المصػائب 
التي قاساىا الشعب مف جراء اعماؿ الحكاـ باسـ رقبة الشعب كمصػمحة الػبالد عممػت 

 .(4)دبر شؤكنو بنفسو((العراقييف درسان نافعان، كىك اف الشعب يجب اف ي

                                                           

 . 9191تشريف االكؿ  91في   ،( صحيفة االستقالؿ1)
 9199 -9199سياسػي بريطػاني تػكلى كزارة البحريػة عػاـ  ،9181شػؿ : كلػد عػاـ )*( كنستكف تشر 

 9199 – 9191ثػػـ منيػػا الػػى كزارة الحربيػػة كالطيػػراف بػػيف  9198ثػػـ تػػكلى كزارة التمػػكيف عػػاـ 
تػكفي  ،9119 – 9111اصػبح رئيسػا لمػكزراء بػيف  ،9199 – 9199كبعدىا كزارة المستعمرات 

 .  991ص  ،المصدر السابؽ  ،اىيـمحمد يكسؼ ابر  ،ينظر ،9169عاـ 
 .9191تشرف االكؿ  91في   ،صحيفة العراؽ (2)
 .9191تشرف االكؿ  9في   ،( صحيفة العراؽ3)
 .9191كانكف االكؿ  9في  ،( صحيفة االستقالؿ4)
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بعػػد فػػراغ برسػػي كػػككس مػػف مفاكضػػة االشػػخاص الػػذيف لبػػكا دعكتػػو لالشػػتراؾ مػػي      
 99فػػػػػي تػػػػػأليؼ الحككمػػػػػة المؤقتػػػػػة فػػػػػي  *نقيػػػػػب ب ػػػػػداد السػػػػػيد عبػػػػػد الػػػػػرحمف الكيالنػػػػػي

،  كالت مػػػػػػب عمػػػػػػى جميػػػػػػي الصػػػػػػعكبات التػػػػػػي كاجيتػػػػػػو كالمتمثمػػػػػػة 9191ا كؿ  تشػػػػػػريف
. فػتـ (1)معظـ الكجكه كا شراؼ يبػدكنيا مػف إجابػة طمبػو بالمخاكؼ المختمفة التي  كاف

 تأليؼ الحككمة المؤقتة عمى النحك االتي:
 السيد عبد الرحمف الكيالني نقيب ب داد          رئيسان لمجمس الكزراء .9
 طالب النقيب                                  كزيران لمداخمية .9
 كزيران لممالية       ساسكف حزقيؿ                           .2
 مصطفى االلكسي                              كزيران لمعدلية .1
 جعفر العسكرم                                كزيران لمدفاع الكطني .9
 عزة الكركككي                                كزيران لممعارؼ كالصحة .6
 كزيران لمتجارةعبد المطيؼ المنديؿ                            .8
 محمد عمي فاضؿ                             كزيران لمنافعة كاالكقاؼ .1
ككػػػذلؾ اختػػػار كػػػككس اثنػػػى عشػػػر شخصػػػان جعميػػػـ كزراء بػػػال كزارة فكػػػانكا بمثابػػػة      

مجمػػس استشػػارم لمجمػػس الػػػكزراء .  ككػػاف لقبػػكؿ السػػيد عبػػػد الػػرحمف الكيالنػػي نقيػػػب 

                                                           

تػكلى رئاسػة اكؿ  ،مف االسرة الكيالنية الشػييرة 9119)*(  السيد عبد الرحمف النقيب : كلد في ب داد عاـ 
كالثالثة  9199كالثانية  9191كقد الؼ النقيب ثالث كزارات متعاقبة االكلى عاـ  ،حككمة عراقية مؤقتة

كاف مجمسو عامرا يؤمو القـك كالرحالة   ،كضي النقيب اكؿ لبنو اساسية في صرح حككمة مدنية ،9199
لػو مؤلفػات اىميػا  ،ة داخػؿ العػراؽ كخارجػوكاف يتكلى اكقاؼ االسرة الكيالني ،كنكاب المجالس العثمانية

تػػكفي عػػاـ  ،) الفػػتح المبػػيف فػػي ترجمػػة جػػده الشػػيخ عبػػد القػػادر كاكالده كطريقتػػو كالػػرد عمػػى مخالفيػػو (
 .  999ص  ،الجزء االكؿ ،المصدر السابؽ  ،حميد المطبعي ،ينظر ،9198

الرافػػػديف لمطباعػػػة كالنشػػػر  ،كؿ الجػػػزء اال ،تػػػاريخ العػػػراؽ السياسػػػي الحػػػديث  ،(  عبػػػد الػػػرزاؽ الحسػػػني1)
 .919ص ،9111 ،بيركت ،الجزء االكؿ ،الطبعة السابعة ،كالتكزيي
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قػػي حسػػف فػػي لنػػدف كب ػػداد لمػػا لمسػػيد النقيػػب مػػف االشػػراؼ فػػي ب ػػداد ليػػذا المنصػػب ك 
 .(1)منزلة محترمة في العراؽ كاليند

اجتمي مجمس الكزراء  كؿ مرة في دار السيد عبد الرحمف الكيالني في اليـك الثاني    
، كلـ يتخذ في ىػذا االجتمػاع ام قػرار مػا عػدا المناقشػة 9191مف شير تشريف الثاني 

العرب بالمستشاريف البريطانييف كقد قدـ المستر فمبي مذكرة   التي تناكلت عالقة الكزراء
تناكلػػت ىػػذا المكضػػكع مػػي مكضػػكع منصػػب المنػػدكب السػػامي، كفػػي االجتمػػاع الثالػػث 

الػػػذم يعػػػد أكؿ جمسػػػة رسػػػمية لمجمػػػس الػػػكزراء  9191تشػػػريف الثػػػاني  92المنعقػػػد فػػػي 
ة مجمػس أقرت مذكرة صدرت عمى شػكؿ تعميمػات لمجمػس الػكزراء أك ضػحت  صػالحي

الكزراء كعالقة المستشػار بػالكزير كصػالحية المنػدكب السػامي كىػي صػالحيات كاسػعة  
.  كالمالحػػظ اف تكزيػػي الحقائػػب الكزاريػػة لػػـ يأخػػذ (2)لمسػػمطة البريطانيػػة فييػػا اليػػد العميػػا

حاجػػة الػػبالد لممؤسسػػات المدنيػػة كالعسػػكرية فقػػط، كانمػػا ركعػػي فػػي التكزيػػي كاالختيػػار 
العرقيػػة كالدينيػػة فػػي الػػبالد، كىػػك اسػػمكب اسػػتمر تطبيقػػو بحسػػابات  طبيعػػة االنتمػػاءات

 .(3)دقيقيو حتى بعد الحصكؿ عمى االستقالؿ التاـ
تابعػػت الصػػحافة العراقيػػة عمميػػة تشػػكيؿ الحككمػػة العراقيػػة المؤقتػػة بػػيف مؤيػػد بكػػؿ      

قػػكة كبػػػيف حػػذر مػػػف سػػيطرة المنػػػدكب السػػػامي عمييػػا. كعنػػػد عقػػد المقػػػاء االكؿ لمجمػػػس 
الػػػكزراء اعمػػػف  برسػػػي كػػػككس بالقػػػان عامػػػان ذكػػػر فيػػػو الجميػػػكر العراقػػػي بػػػالجيكد التػػػي 
صػػرفيا فػػي سػػبيؿ تػػأليؼ الحككمػػة المؤقتػػة،  اف ىػػذه الحككمػػة سػػتيتدم بيديػػو كتسػػير 

                                                           

( كىػػـ : عبػػد المجيػػد الشػػاكم كعبػػد ال نػػي كبػػو كعبػػد الػػرحمف الحيػػدرم كفخػػرم الجميػػؿ كعبػػد الجبػػػار 1)
كاحمػػد الصػػاني كضػػارم  الخيػػاط كمحمػػد الصػػييكد كعجيػػؿ السػػمر مػػد كسػػالـ الخيػػكف كداكد اليكسػػفاني

  ،، الجػزء االكؿي، تاريخ العػراؽ السياسػي الحػديثينظر : عبد الرزاؽ الحسن ،السعدكف كنجـ البدراكم
 .   919ص  ،9111 ،بيركت ،الطبعة السابعة ،الرافديف لمطباعة كالنشر كالتكزيي

حديثػة،  جامعػة الػدكؿ دراسات تاريخيػة فػي النيضػة العربيػة ال ،محمد بديي الشريؼ كزكي المحاسني (2)
 .99ص ،)بدكف تاريخ( ،االدارة الثقافية، القاىرة -العربية

، دار الرشػيد لمنشػر، 9129-9199العالقػات السياسػية بػيف العػراؽ كبريطانيػا  ،احمد رفيؽ البرقػاكم (3)
 .99ص ،9111 ،ب داد
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حسػػب إرشػػاداتو كتعاليمػػو حتػػى يػػتـ انتخػػاب المػػؤتمر العػػاـ المزمػػي إنشػػاؤه ليقػػرر شػػكؿ 
 .(1)الحككمة الدائمة لمبالد

 الخاتمة                                     

 مف خالؿ ما تقدـ يمكف أف نثبت االستنتاجات ا تية :  
عمدت السمطات العثمانية الى اثارة العكاطؼ الدينية مف خالؿ الفتاكل التي اصدرىا  -

عمماء المسمميف لمكاجية االحتالؿ البريطاني ، ككانت الصحافة العراقية ىي المنبر الميـ 
 نشرىا .في 

كانت الصحؼ التي اصدرىا البريطانيكف في العراؽ بعد االحتالؿ تتبي سياسة خبيثة ،  -
تظير حرصيـ عمى الشعب العراقي كتخميصيـ مف الييمنة العثمانية كالدعاية لسياستيـ 

 التي جاءكا بيا كمحرريف ال كمحتميف .
اعر العرب كالقكميات عمؿ البريطانيكف عمى التالعب بالعاطفة القكمية كالدينية كبمش -

االخرل مف خالؿ الصحؼ التي اصدركىا كبخاصة االكقات البصرية كالعرب مف اجؿ 
 كسب كد العراقييف .

 –االستقالؿ  –الفرات  :صحؼ منياظيرت لثكرة العشريف التحررية صحافتيا الخاصة  -
يسبقيـ احد االستقالؿ النجفية ، كىي حالة جديدة في حياة الصحافة العراقية كالعربية لـ 

  في مصر لـ تكف ليا صحافة قد صدرت مف اجميا . 9191مف قبؿ ، حتى ثكرة 
لمحركة الكطنية العراقية كاف ليا دكرا فعاال في اصدار الصحؼ المطالبة باالستقالؿ  -

 كتأسيس حكـ عربي بالعراؽ كخركج المحتؿ البريطاني . 
 ار الصحؼ بشكؿ ممحكظ .قمة المطابي الحككمية كاالىمية مما حد مف انتشار اصد -
عدـ انتظاـ صدكر الصحؼ بحيث كانت تظير كتختفي قبؿ اف يكتمؿ عاميا االكؿ ال  -

 سباب مادية اك اقمقيا مف قبؿ سمطات االحتالؿ البريطاني . 
                              .                             عؿ الساحة خاليو مف ذكم االختصاصالضاربة بأطنابيا في ربكع العراؽ، مما ج ةا مي -

                                                           

الشػػػؤكف  ، دار9191-9191بريطانيػػػا كالعػػػراؽ حقيقػػػة فػػػي الصػػػراع  ،(  محمػػػد حمػػػدم الجعفػػػرم1)
 .91ص ، 9111،ب داد ،الثقافية العامة
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 المصادر

حزيػػػراف  99ابػػػراىيـ خميػػػؿ العػػػالؼ، نشػػػأة الصػػػحافة فػػػي المكصػػػؿ، صػػػحيفة المػػػدل، العػػػدد  ، فػػػي  .9
9191 . 

، لنػدف، دار الحكمػة، الطبعػػة 9191 – 9191احمػد باشػا اعيػاف، العػراؽ الممكػػي كقضػية فمسػطيف  .9
  .9192االكلى، 

، دار الرشػيد لمنشػر، 9129-9199السياسية بيف العػراؽ كبريطانيػا احمد رفيؽ البرقاكم، العالقات  .2
 .9111ب داد، 

 .احمد عزت عبد الكريـ، تاريخ الصحافة العراقية، بال .1
 ،الطبعػة الثانيػة  ،الجػزء االكؿ ،ترجمػة فػؤاد جميػؿ ،بالد ما بيف النيريف بيف كالتػيف ،ارنكلد كيمسكف .9

 . 128ص  ،9119، الشؤكف الثقافية العامة، ب داد دار
 .9188 ،لندف ،دار الالـ ،حسيف جميؿ، العراؽ شيادة سياسية،  .6
حسػػػيف ىػػػادم الشػػػاله، طالػػػب باشػػػا النقيػػػب البصػػػرم كدكره فػػػي تػػػاريخ العػػػراؽ السياسػػػي الحػػػديث،  .8

  .9119بيركت، الدار العربية لممكسكعات، الطبعة االكلى، 
 .ب داد ،9119حضارة العراؽ، دار الحرية لمطباعة، الجزء الثالث عشر، .1
حميػػد المطبعػػي، مكسػػكعة اعػػالـ العػػراؽ فػػي القػػرف العشػػريف، ب ػػداد، دار الشػػؤكف الثقافيػػة العامػػة،  .1

 . 92، ص 9119الجزء االكؿ، 
خالػد التميمػي، محمػد جعفػر ابػػك الػتمف دراسػة فػي الزعامػػة السياسػية العراقيػة، دار الػكراؽ لمدراسػػات  .91

 .9116كالنشر، دمشؽ، 
الصػػحافة كاالعػػالـ فػػي العػػراؽ منػػذ العيػػد العثمػػاني كحتػػى حػػرب الخمػػيص خالػػد حبيػػب الػػراكم، تػػاريخ  .99

 دمشؽ. 9191ـ(، صفحات لمدراسات كالنشر،9119-9191الثانية )
-9111الصػػػػػػػػحافة البصػػػػػػػػرية بػػػػػػػػيف عػػػػػػػػامي  -رجػػػػػػػػب بركػػػػػػػػات، مػػػػػػػػف صػػػػػػػػحافة الخمػػػػػػػػيص العربػػػػػػػػي .99

 .9188،ب داد،مطبعة االرشاد،9182
طػػي، الجػػزء االكؿ، مطبعػػة االديػػب الب داديػػة، سػػامي رفائيػػؿ بطػػي، صػػحافة العػػراؽ نتػػاج رفائيػػؿ ب .92

 .9119ب داد، 
النشػػػأة كالتطػػػكر، دار أسػػػامو لمنشػػػر  -سػػػعد سػػػمماف المشػػػيداني، تػػػاريخ كسػػػائؿ االعػػػالـ فػػػي العػػػراؽ .91

 .69،ص 9192كالتكزيي، الطبعة االكلى، عماف، 
 .9191سنت جكف فمبي، اياـ فمبي في العراؽ، ترجمة جعفر الخياط، بيركت، دار الكشاؼ،  .99
سياسػػػة كرحػػػالت كبحػػػكث عػػػف الشػػػماؿ الشػػػرقي مػػػف العػػػراؽ  –كػػػرد كعػػػرب كتػػػرؾ  ،سػػػي . ادمكنػػػدز .96

 . 969ص  ،، الطبعة الثانية9111 ،اربيؿ ،ترجمة جرجيس فتح اهلل ،9199 – 9191
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 .9189.النجؼ ،، مطبعة االدارة9122-9199الحركة الكطنية في العراؽ  ،عبد االمير العكاـ .98
، الطبعػػػػػػػة اؽ االحػػػػػػتالؿ حتػػػػػػػى االسػػػػػػتقالؿ، ب ػػػػػػداد، مطبعػػػػػػػة العػػػػػػانيالعػػػػػػر  ،عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف البػػػػػػػزاز .91

 .9168الثالثة،
عبػػػد الػػػرزاؽ الحسػػػني،  تػػػاريخ العػػػراؽ السياسػػػي الحػػػديث، الجػػػزء االكؿ ، الرافػػػديف لمطباعػػػة كالنشػػػر  .91

 .919، ص9111كالتكزيي، الطبعة السابعة، الجزء االكؿ، بيركت، 
العراقية دراسة تاريخية عف االحزاب التي تككنػت فػي عبد الرزاؽ الحسني، تاريخ االحزاب السياسية  .91

، الرافػػديف لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػي، الطبعػػة االكلػػى، لبنػػاف، 9191 – 9191العػػراؽ بػػيف العػػاميف 
9192.  

عبػػػد الػػػرزاؽ الحسػػػني، تػػػاريخ العػػػراؽ السياسػػػي الحػػػديث، الجػػػزء االكؿ،  الرافػػػديف لمطباعػػػة كالنشػػػر  .99
 .  9111يركت، كالتكزيي، الطبعة السابعة، ب

 .9181 ،بيركت ،المكسكعة السياسية ،عبد الكىاب الكيالي ك كامؿ زىيرم .99
العػػراؽ فػػي رسػػائؿ المػػس بيػػؿ، ترجمػػة جعفػػر الخيػػاط، منشػػكرات كزارة االعػػالـ، ب ػػداد، دار الحريػػة  .92

 .9188لمطباعة، 
 . 9181ب داد،  ،الجزء الرابي ،لمحات اجتماعية مف تاريخ العراؽ الحديث ،عمي الكردم .91
عنػػػاد اسػػػماعيؿ الكبيسػػػي، االدب فػػػي صػػػحافة العػػػراؽ منػػػذ بدايػػػة القػػػرف العشػػػريف، النجػػػؼ مطػػػابي  .99

 .9189النعماف،
 .161ص ،9111 ،لندف ،دار الالـ  ،9199-9111العراؽ نشأة الدكلة  ،قساف العطية .96
 .9169، فائؽ بطي، الصحافة العراقية ميالدىا كتطكرىا، ب داد .98
عة الصػػػػحفية العراقيػػػػة، سػػػػكريا، دار المػػػػدل لمثقافػػػػة كالنشػػػػر، الطبعػػػػة االكلػػػػى فػػػػائؽ بطػػػػي، المكسػػػػك  .91

،9191. 
فػػائؽ بطػػي، المكسػػكعة الصػػحفية الكرديػػة فػػي العػػراؽ تاريخيػػا كتطكرىػػا، دار المػػدل لمثقافػػة كالنشػػر،  .91

 .  21، ص 9199الطبعة االكلى، دمشؽ، 
 .9161االديب الب دادية،ب داد، مطبعة ،صحافة العراؽ تاريخيا ككفاح اجياليا ،فائؽ بطي .21
 .، بال9181-9119صحافة العراؽ ما بيف عامي فيصؿ حسكف، .29
 فيميب كيالد اير الند، العراؽ دراسة في تطكره السياسي، ترجمة جعفر الخياط، بيركت .  .29
منشػػػػكرات مكتبػػػػة  ،كمػػػػاؿ مظيػػػػر احمػػػػد، صػػػػفحات مػػػػف تػػػػاريخ العػػػػراؽ المعاصػػػػر دراسػػػػات تحميمػػػػو .22

 ب داد.9118 ،البدليسي
 .818، ص9119مجمكعة باحثيف، المفصؿ في تاريخ العراؽ المعاصر، بيت الحكمة، ب داد،  .21
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محمد بديي الشريؼ كزكي المحاسني، دراسات تاريخية في النيضة العربية الحديثػة،  جامعػة الػدكؿ  .29
 االدارة الثقافية، القاىرة، )بدكف تاريخ(. -العربية

، دار الشػؤكف الثقافيػة 9191-9191فػي الصػراع  محمد حمػدم الجعفػرم، بريطانيػا كالعػراؽ حقيقػة .26
 . 9111العامة، ب داد،

 .9192محمد ميدم البصير، تاريخ القضية العراقية، الجزء االكؿ، ب داد،  .28
محمد يكسؼ ابراىيـ القريشي، المس بيؿ كأثرىا في السياسة العراقية، ب داد، مكتبة اليقظػة العربيػة،  .21

9112 . 
، 9168 – 9129فة العراقيػػػة فػػػي العيػػػديف الممكػػػي كالجميػػػكرم ممػػيح صػػػالح شػػػكر، تػػػاريخ الصػػػحا .21

 .9191بيركت، الدار العربية لممكسكعات، الطبعة االكلى، 
، المكسػػػكعة الصػػػحفية العربيػػػة، الجػػػزء الخػػػامس، تػػػكنس،  .11 المنظمػػػة العربيػػػة لمتربيػػػة كالثقافػػػة كالعمػػػـك

9119. 
-9161كاالجتماعيػػػة كالثقافيػػػة مػػػف )منيػػر بكػػػر التكريتػػػي، الصػػحافة العراقيػػػة كاتجاىاتيػػػا السياسػػية  .19

 .9161(، ب داد، مطبعة االرشاد، 9199
، 9122-9112ىادم حسف عميكم، فيصؿ بف الحسيف مؤسس الحكـ العربػي فػي سػكرية كالعػراؽ  .19

 .986، ص9112رياض الريس لمكتب كالنشر، بيركت، 
الدعائيػػػػة البريطانيػػػػة االحػػػػتالؿ البريطػػػػاني كالصػػػػحافة العراقيػػػػة دراسػػػػة فػػػػي الحممػػػػة  ىػػػػادم طعمػػػػة، .12

 .999،ص 9111دار الحرية لمطباعة، ب داد، ،9191-9199
ىشػػػاـ عمػػػار احمػػػد الػػػراكم، مكسػػػكعة الصػػػحافة الب داديػػػة كرجاالتيػػػا، لنػػػدف، دار الحكمػػػة، الطبعػػػة  .11

  .9192االكلى، 
 والصحفالمحالت 

 عربيػػػة،  خالػػػد حبيػػػب الػػػراكم، الصػػػحافة فػػػي البصػػػرة خػػػالؿ الحػػػرب العالميػػػة االكلػػػى، مجمػػػة آفػػػاؽ
 .9118(،1العدد)
 الصحف 

  9191تشريف االكؿ  98صحيفة االستقالؿ،  في. 
  9191تشريف االكؿ  91صحيفة االستقالؿ،  في . 
  9191تشريف االكؿ  91صحيفة االستقالؿ، في. 
  9191كانكف االكؿ  9صحيفة االستقالؿ، في. 
  9191تشريف االكؿ 99صحيفة العراؽ،  في. 



 

 

211 

 للعلون السياسيةمحلة تمريت 

 محلة علمية دورية محممة 

 4العدد/ 2السهة/ 2المحلد/

 1437 ربيع االول– 2015 ماهون االول

ISSN:  2073 _ 1140 

 

                   2015لسنة  2077رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

  9191تشريف االكؿ  99صحيفة العراؽ،  في. 
  9191تشرف االكؿ  91صحيفة العراؽ،  في. 
  9191تشرف االكؿ  91صحيفة العراؽ،  في. 
  9191تشرف االكؿ  9صحيفة العراؽ،  في. 
  9191تشريف االكؿ    96صحيفة العراؽ، في. 
  9191ايار  29صحيفة العرب، في. 
  9198تمكز  1صحيفة العرب، في . 
 (9صحيفة الفرات، العدد،)ىػػػػػػػ.9291ذم القعدة  99 
 

Abstract 

  This research studied the subject of the press which appeared 

during the important era of the modern history of Iraq between 

1914-1920, a period which saw the British occupation of Iraq and 

it ended up of the imposition of the British Mandate and the out-

break of the revolution of 1920 in reaction to this occupation 

down to the establishment of national governance of the for-

mation of the first Iraqi Ministry headed by Abd al-Rahman al-

Naqib. 

     The research focused during  the three discussing it on the 

definition newspapers which appeared during that period, the op-

position to the policy of the British occupation or supporting 

them, and explain positions of the political events in Iraq at that 

time, and to highlight the organization figures for these newspa-

pers, and the most prominent writers. Finally, Finally, I hope I 

have contributed to the study an important aspect of political life 

during this important stage in Iraq 

 


