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  تاريخ الصحافة في العراق
  ابتهال جاسم رشيد

  ، العراقجامعة بغداد
  :ملخص

ها أنلا إ عرفت الصحافة منذ القدم رغم اختلاف شكلها اليوم عن شكلها في السابق،
حيث تعود جذورها  لا هو نشر المعلومات للناس،أ زمنة تؤدي الغرض نفسه،أفي كل ال

لا إ حداث اليومية،أول من عينوا كاتبا لتسجيل الأهم  همأنل مهد الحضارة البابلية، إلىتاريخيا 
ية لعلم الصحافة تؤكد  أن ول جريدة في العراق وهي الزوراء على يد أصدور  أنالدراسات النظر

صدار العديد من الصحف الحكومية والمستقلة إ، ليتم بعدها م1869الوالي مدحت باشا عام 
كثر عن أها تعطي تفاصيل أنخرى بألوسائل الالصحف عن اتتميز  .هذا هلية حتى يومناأوال

لـكونها رسالة تستهدف خدمة المجتمع  ي العام،أهم وسائل توجيه الرأباعتبارها من  ،الحدث
يعد هذا البحث من البحوث التاريخية في مناهج البحث العلمي المعروفة  والفرد في آن واحد. لذا

 موضوعية،وليتم تنقيحها ونقدها بحياد  اضي،في متابعة المعلومات والبيانات التي دونت في الم
ن هذا البحث إلذلك ف ،بها تضاف عليها لمقارنتها مع المراحل التي مرأو ألمعرفة من كتب بها 

مستعرضا المحاور التي تم تناولها ابتداء من معنى  معرفة تاريخ الصحافة العراقية قديما، إلىيهدف 
حصائياتها إها ووئنش دوارأو هاوخاصة مراحل ورها،الصحافة ومسمياتها وتاريخها وبدايات ظه

 إلىبها وصولا  تفضلا عن التطورات التي مر ،م1933حتى عام  م1869الصادرة منذ عام 
  اجات والتوصيات.تالاستن

  الكلمات الدالة:
  العهد العثماني. العراق، الإعلام، الجرائد، الصحافة،

o
History of the press in Iraq 

Ibtihal Jassim Rashid 
University of Baghdad, Iraq Abstract: 

Theoretical studies of journalism confirm that the issuance of the first 
newspaper in Iraq, which is Al-Zawra, was issued by the governor Midhat Pasha 
in 1869, after which many governmental, independent and private newspapers 
were issued to this day. It is one of the most important means of directing public 
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opinion, as it is a message aimed at serving society and the individual at the 
same time. Therefore, this research is considered one of the historical research in 
the well-known scientific research methods in following up the information and 
data that were recorded in the past, to be revised and criticized with objective 
impartiality, to know who wrote it or added to it to compare it with the stages it 
went through,so this research aims to know the history of journalism Iraq in the 
past, reviewing the topics that were dealt with, starting with the meaning of the 
press, its names,its history and the beginnings of its appearance, especially its 
stages,the roles of its emergence, and its statistics issued from 1869 until 1933, 
as well as the developments it went through, leading to conclusions and 
recommendations. Keywords: 

press, media, newspapers, Iraq, the Ottoman era. 
o

  :ومسمياتها معنى الصحافة لغة - 1
يفات التي تناولت مفهوم الصحافة بالمعنى المجرد تعددت ا لمفاهيم والتعر

 أن إلا في المضمون والتنوع في التناول، مكانية التخصصإبعيدا عن كونها تتمتع ب
الصحافة لفظة مشتقة من  )1(دبيات العربيةالأليه إالثابت حسب ما تشير 

كما ورد  ،)2(فيهاالصحف هي جمع لكلمة صحيفة، والصحيفة هي التي يكتب 
ُحِف اْلُأولَىٰ، ُصحُِف (إ ن الـكريم في قوله تعالى:آذكرها في القر ّنَ هَٰذَا لَفِي الّصُ
بْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  تراني حاملا أ( وفي الحديث الشريف ،المنزلةي بمعنى الـكتب أ ،)ِإ

 و كسرها)أومنها اشتق المصحف (بضم الميم  قومي كتابا كصحيفة المتلمس)، إلى
  .)3(وراق والرسائلالأكتاب الذي جمعت فيه الصحف أي بمعنى ال

حمد أ أما من اختار لفظة صحيفة هو الـكونت رشيد الدحداح، أولوكان 
ما لفظة أو استعمل لفظة جريدة، قدف فارس الشدياق صاحب جريدة الجوائب،

المجردة من خوصها فقد جرت العادة عند  بان النخلضجرائد فهي مأخوذة من ق
نية على قضبان آيات القرآيكتب بعض العبارات وال أنسلام إلالعرب بعد ا

طلق على الصحيفة التي يكتب أالنخل وتوضع مع الميت في قبره عند دفنه، لذا 
حداث كتعبير مجازي بالجريدة ومعها جرائد، كما شملت هذه الأخبار والأعليها 
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ن يعمل في هل المغرب على مأاللفظة على الصحفي بالجرائدي وهي لفظة يطلقها 
كلمة الصحافة بمعناها  أن، في حين يشير بعض المؤرخين للصحافة مجال الصحافة

نجيب الحداد صاحب جريدة  ييدأن قد ظهر على آالمتداول والمتعارف عليه ال
ية،إ(لسان العرب) في ال مصري استعمل  أوله كان أنليه إحيث ينسب  سكندر

ومنها اشتقت لفظ (صحافي)  فيها،الكتابة  وألفظ الصحافة بمعنى صناعة الصحف 
  .)4(ولىالأبدلا من صحفي بضم الصاد في الكلمة 

داء هذه أنسان لإعلامية استخدمها الإوسيلة  أولوكانت الصحافة هي 
خبار والمعلومات عما يحدث خارج الأمداده بإالمهمة لتوصيله بالعالم الخارجي و

خبار المختلفة الأتم بنشر بيئته وداخلها ومن هنا كانت الصحافة منذ القدم ته
قبال الـكبير إن العظيم والأوشرحها والتعليق عليها واستمدت من ذلك هذا الش

قدم وسيلة أهي فلذلك تعد الصحيفة  ،)5(حاء العالمأنثر بها في جميع أعليها والت
ي ةنها صحيفة مطبوعإوالفرق بينهما  اتصال بعد الكتاب، ساسا بنشر أهتم ت ةدور

  .)6(اتها المختلفةخبار بموضوعالأ
ذلك العقل العربي هي فن التسجيل  إلىشار أن الصحافة كما إوبالتالي ف

ها ؤراآحداث اليومية وهي المرآة التي تنعكس عليها صورة الجماعة والأللوقائع و
عدد  إلىخبار والمعلومات الأوهي في مجملها عملية اجتماعية لنشر  وخواطرها،

هداف ثم التخطيط أوذلك لتحقيق  المطبوعة،كبير من القراء بواسطة الصحف 
  .)7(لها سلفا من جانب القائم بعملية الاتصال

خبار أها كل نشرة تشتمل على أنف بعضهم الصحافة الحديثة بوقد عرّ 
 ّ ر عن ومعلومات عامة ٺتضمن سير الحوادث والملاحظات والانتقادات التي تعب

ية محددأمشاعر الر ة وتعرض على الجمهور عن ي العام وتباع في مواعيد دور
يق الاشتراك والشراء   .)8(طر

  تاريخ الصحافة: - 2
خبار يوما بعد يوم الأن المقصود من عبارة تاريخ الصحافة هو تاريخ نشر إ
ذ يعد إ، )9(سانيةإنبدأ منذ بدأ التاريخ وبدأ القد كون تاريخ الصحافة ي وبهذا
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ية في الصحيفة،  وأبواب الصحيفة أمن  او بابأصحفية  التاريخ مادة صفحة تحرير
حد  إلىشكال التحرير الصحفي أنه يكتسب إوعندما يصبح التاريخ مادة صحفية ف

الخـبر في نشر  تكون المادة التاريخية في الصحف قريبة من أنما، حيث يمكن 
تكون قريبة من التحقيق في دراسة واقعة تاريخية  أنويمكن  الوثائق لأول مرة،

  .)10(ااختلف المؤرخون حوله
لا جزءا من إا هي تاريخ الصحف مر بسلسلة من التقلبات م أنوالواقع 
بد منها وهو بدوره يشرح بعض  يضاحات التي لاإ فمنه يتلقى ال التاريخ العام،

العرب  ىولاه لساء فهمنا لأصولها لذلك سمالوقائع السياسية والاجتماعية التي ل
  .)11(مر (بالوقائع)الأفي بادئ  الصحيفة
حدهما تاريخي يتمثل بظهور طبقة جديدة أسببين  إلىجع ظهور الصحافة وير

ديا فضلا عن نفوذهم في اغنياء والميسورين ماديا واقتصالأفي المجتمع هي طبقة 
طبقة كبار  إلىزرق ولا تنتمي الأالتي يجري في عروقها الدم  ة،السلطة والدول

يرتبط بالتطور الحاصل في  والسبب الثاني هو سبب تكنلوجي فني وعلمي، سياد،الأ
ي قضى على الخـبر الطابعة الذ لةآلات لاسيما اختراع الآاختراع الـكثير من ال

وجعل الخـبر المطبوع يطير بسرعة البرق  ة،ظوحظعلى فئة معينة م المنسوخ المقصور 
كثر فئات المجتمع من الحصول عليه أسعار مناسبة تستطيع أقاليم وبالأرجاء أبين 

لتطور الحاصل في مجال النقل وتم تطوير وسائل البريد ليساعد على ثم تلى ذلك ا
لذا  ،)12(والمدن وحتى القرى النائيةانتشار الصحافة على نطاق واسع بين البلدان 

ة الصحافة أساس المتين لنشالأالطباعة والبريد كانا بمثابة  أنيتضح من ذلك 
ضت الصحافة المطبوعة على بعدما ق خاصة في نهاية القرن الثامن عشر، وتطورها،

ية المنسوخةإالرسائل ال انتشار المطابع  إلىدت في نفس الوقت أالتي  خبار
يعها  خصور يادة توز اختفاء  إلىثمن الصحف المطبوعة وسعة انتشارها وز

ية المنسوخة نهاإالرسائل ال   .)13(ائيخبار
لذا  عة،اختراع الطباخبار قبل الأغفال دور الصحافة في انتشار إولا يمكن 

  نوعين هما: إلىفقد قسمت مهنة الصحافة 
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ية: -أ    الصحافة الشفو
يق المشافهة،الأوهي عملية نشر  وممن قام بهذا الدور  خبار وتلقيها عن طر
نما كانوا صحفيين لما يمتلـكون من منزلة في إ والخطباء، هم: الرواة، والشعراء،
سيما الوجهاء منهم، فكانوا  اثيرهم فيها ومصداقية عالية لأمجتمعاتهم تجعل لهم ت

لهم مبادئهم وسماتهم فيدافعون عن  يمثلون دور الصحف الحزبية في وقنا الحاضر،
شبه بصحفنا أام الحروب، فهم يأوينددون بخصومهم ويشيدون بفرسانهم  القبيلة،
خطل الأسلام والشاعر إيعتبر صحيفة ال مثال الشاعر حسان بن ثابت الذيأاليوم 

ل البيت آمية، والشاعر الكميت بن زيد الذي يعد صحيفة أفة بني الذي يعد صحي
  يمثل صحيفة الخوارج وغيرهم كثير.(عليهم السلام) والشاعر الطرماح 

  الصحافة الخطية: -ب 
و يكتب من أوهي التي تعتمد على المراسلات والخطب وكل ما كتب 

ى معظم الناس وقد مض قدم العصور لغاية وقتنا الحاضر،أوسائل الكتابة منذ 
صناعة النسخ هي بلاد  فيها مم التي شاعتالأقدم أخبار والأيستنسخون هذه 

سيما في مدن البصرة والـكوفة وبغداد، واستمرت  الرافدين في العصور الوسطى، لا
رض العراق بازدهار الكتابة وتألق شخصيات عديدة في هذا المجال منهم في العصر أ

لجاحظ الذي يعتبر شيخ الصحافة في زمانهم، حيان التوحيدي وا أبو العباسي
مانة أالواقع و إلىخذ بنظر الاعتبار دقة الخـبر وصحته ومدى مصداقيته الأويجب 

  .)14(الكاتب للخبر والالتزام بالموضوعية
  رض الرافدين وبلاد فارس:أعلام على إال - 3

خرى مسرحا الأرض فارس على شاكلة البلاد ألقد كانت بلاد الرافدين و
لينا الشيء الـكثير مما قاموا به إولم يصل  ،علامية في العصور القديمةإيات الللعمل

يمارسان  اهما كانأنالقليل الموجود يدل على  أنلا إعلامي إمن ممارسة للعمل ال
علاما متطورا مر إنعد الموجود منه  أنننا نستطيع لأ ،علام بشكل فعالإال

برز المظاهر أومن  ،ليه من النمو والرقيهو ع ما إلىيصل  أنبمراحل متنوعة قبل 
ق ثار في العراآلقد وجد علماء ال :يلي علامية التي وجدت عن هذه البلاد ماإال
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حاصيلهم كيفية بذر م  إلىترشد الزراع ) ق.م 1800(لى سنة إنشرات ترجع 
حد كبير النشرات التي  إلىهذه النشرات  هوتشب ،فاتآوريها وعلاجها من ال

ولقد كان لبابل في  المزارعين في الدول المتقدمة، إلىالزراعة  تتوجهها وزارا
وج مجدها في عهد حمورابي أالفراعنة وبلغت  ي مصرالعصور القديمة شهرة طيبة ف

صحيفة ظهرت في العالم وهي مجموعة حمورابي للقوانين التي  أولليه أالذي تنسب 
صحيفة الوقائع المصرية وغيرها مثل  ،صحيفة لتداول القوانين أولتاريخ عدها علماء ال

  .)15(نشر القوانين واللوائح والقراراتمن الصحف الرسمية التي ت
ذكر المؤرخ (فلافيوس جوزيف) بأنه كان للبابليين مؤرخون مكلفون قد ل

بتسجيل الحوادث التي اعتمد عليها (بيرزبيريز) في القرن الثالث قبل الميلاد في 
وامر على رعيته أالملك حمورابي كان يذيع  أنكما  ،)16(كتابة تاريخ الكلدانيېن

كما اكتشفت  ،)17(لى بابل للاشتراك في الاحتفالات الموسمية المعينةإللحضور 
ية ال لى إمقسما  ايطلال (عقرقوف) قرب بغداد طقما حجر أثار العراقية في آمدير

م من معرفا كل يو مبتدئا من نيسان،شهر البابلية الأسماء أعشر جدولا ب ياثن
تقوم به  شبه بماأ وهذا ،على الشعب عملهيجب  حيث السعد والنحس، مبينا ما

 الصحف اليوم من بلاغات وزراء الداخلية في تطبيق القوانين والمراسيم المختصة
وبيانات وزراء الاقتصاد والتموين حول مواد المعايشة  من وسلامة الدولةالأب

يات ا ،)18(وبيعها وشرائها ية في نينوى قرب الموصل وماألفقد دلت التحر  ثر
شور بانيبال على سجلات مفصلة ومنظمة بحسب تواريخها أفي مكتبة  هوجدت

يقتهم ن طر يثينيأكما كان لل ،)19(خص حروب الملوك وفتوحاتهمأوحوادثها وبال
الحياة التي كانوا  أنلى إن كان الاستنتاج يذهب إو باء اليومية،أنفي تداول ال

يا أنالميادين العامة التي كانت تمكنهم من تداول ال يمضونها راضين في باء شفو
قوام الأوقد اتخذت  ،)20(هاينتدو  إلىدنى حاجة أوالتعليق عليها فيما بينهم دون 

ية صورة الأ تهم على اخرى لهذه الصحافة فقد كانوا يرقمون حوادث انتصارأشور
مشاهد تصور التمثيل بهم سرى فيها الألوان صور أالحجر والطين وبجانبها يصورون بال

يالأوكانوا يعرضونها في شوارعهم العامة وقصورهم الخاصة لذلك يعتبر  ن وشور
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  .)21(من وجد الصحافة المصورة أول
  :بداية الصحافة في العراق - 4

سهم رزوق عيسى رئيس تحرير مجلة أبعض المؤرخين العرب وعلى ر يرى
لعربية كانت في العراق سنة ة االبداية الفعلية للصحاف إن(المؤرخ) العراقي 

ها الوالي داود باشا وكانت أنشأم) بصدور صحيفة (جورنال العراق) التي 1816(
ية باللغتين العربية  ،)22(تصدر باللغتين العربية والتركية وكانت تطبع في مطبعة حجر

خبار السلطة العثمانية ووقائع القبائل أباء العراق وأنوالتركية، وكانت تنشر 
خبار الخارجية وكانت توزع على أوامر الوالي وشؤون الموظفين وأنين البلاد ووقوا

ة نسخ مارإشراف بغداد وتعلق على جدران دار الأقواد الجيش وكبار المدينة و
بعض  أنلا إهذه الصحيفة لم يعثر على نسخة منها  أنمع  منها ليطلع عليها الجمهور،

  .)23(ليها في كتبهمإشاروا أفرنج إالرحالين ال
 جانب الذين مروا بالعراق،أبعض الرحالة ال إلىونسبت هذه المعلومات 

كما لم يثبت  ليه،إذكروا ذلك في كتبهم لـكن لم يحددوا اسما دقيقا يمكن الرجوع 
دلة تنفي أبقية ال أنلى إضافة إبال مر وجود مثل هذه الجريدة،الألدى من اهتم ب
  صدورها وهي:

بد من مطبعة  ا هو معلوم لافالجريدة كم نذاك،آاق عدم وجود مطبعة في العر - 1
دارته قد قاموا بطبع إو أالوالي  أنلى إخيال البعض قد ذهب  أنورغم  ،لطبعها

  الزعم ضعيف. أنلا إالجريدة خارج العراق ووضعوا اسم العراق عليها 
  داود باشا وجود الجريدة في عهده.حد من المؤرخين ممن عاصروا ألم يذكر  -  2
يل عليها في ألم يعثر  - 3 ثبات إحد على نسخة من هذه الجريدة لـكي يمكن التعو

  .)24(وجودها
العراق سبق  أن يثبات وجود الجريدة في تلك الفترة المبكرة، تعنإهمية أن إ
بعض على الصرار إصدار الصحف، وهذا قد يفسر إقطار العربية في الأمعظم 

 إلىذلك لم يشر هؤلاء المؤرخون ك مر،الأوجود هذه الجريدة بالرغم من هذا 
ية قديمة اسمها (حمجيد)  ي الواعظ صدرت في عام أحقيقة وجود صحيفة عبر
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ية  أنلى إخر آم) ويشير مصدر 1863( -Ha( خرى اسمها هادوبرأصحيفة عبر
Dober) م) باللغتين العربية 1870و م1868) صدرت في بغداد ما بين عامي
ية   .)25(والعبر
ي حسين عامر ذكر في كتابه تاريخ الصحافة العربية غير الدكتور فتح أنلا إ

 )ت باسم (جورنال العراقجريدة في العراق والتي عرف أول أنكد أهذا الرأي و
 م)،1869( صحيفة الزوراء عامثم صدرت بعدها  م)،1816عام (صدرت 

وبغداد،  والبصرة، بعها عدة صحف منها جريدة الموصل،وبعد ذلك ت
  .)26(والرقيب

مشيرا  وصلية في عددها السابع،ذكر زروق عيسى في مجلة (النجم) المكما 
صحيفة في بغداد كانت تعرف باسم (جورنال العراق) والتي  أولصدور  إلىفيها 

م) وكانت تطبع 1816م منصب الولاية عام (لها (داود باشا) عندما تسأنشأ
ية،  في كتب الرحالة  ه لا يجزم صحة ما يقال كونه لم يذكر حتىأنلا إبمطبعة حجر

ويراد من لفظة  ية نسخة من تلك الصحيفة،أه لم يعثر على أنل جانب،أال
(جورنال) سجل العراق الرسمي (كالسالنامة) وليس جريدة بالمعنى المعروف 

ية لم تدخل  أناليوم، كما المعروف  لا في إلى العراق إالمطابع الحجر
  .)27(م1856  عام

جريدة صدرت في العراق في  أول (الزوراء)ية حال اعتبرت أوعلى 
ية  1286ول أربيع ال  5( خر قال الآعض بالم) و1869حزيران  15ي في أهجر
سيس أحزيران هو الذي اعتمد يوم ت 15ولـكن يوم  حزيران، 16نه يصادف إ

  .)28(الصحافة في العراق ومن ثم يحتفل به عيدا للصحافة
ول جريدة رسمية في أنشاء إول والدور الـكبير في أفلهذا يبقى الفضل ال

صدار جريدة الزوراء عام إالعراق يعود للمثقف مدحت باشا الذي حرص على 
وقد ظلت الجريدة الرسمية  ول مطبعة بالحروف في بغداد،أومؤسس  ،)م1869(

يطاني بلد الرشيد سنة إلىلولاية بغداد  ) خلال م1917( يوم احتل الجيش البر
صلاحية إرائه الآت متخصصة لنشر حيث كان ،)29(ولىالأالحرب العالمية 
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  .)30(و(الفومانات السلطانية)
عبارتها بلغت تارة  أنة جدا لينالذين حرروا قسمها العربي فمعارفهم متبا أما

الحضيض في الركاكة  إلى مناط العيوب في الفصاحة والبلاغة وطورا انحطت
 لما نشاء،إدليل على تباين طبقات محرريها في صناعة ال يوهذا جل والسخافة،

سماء الذين تولوا ألا على إعثر نقد احترقت فلم  كانت القيود القديمة لهذه الجريدة
 هـ1294من زوم (أوهم حسن  ،م1877دارتها وكتابة فصولها من سنة إ

فندي أسماعيل وإ) ـه1313 إلى هـ1299من فندي (أ) وزهير ـه1299 إلى
فهمي و) ـه1319 لىإ هـ1317من (حمد فهمي وأ )ـه1317 إلى هـ1313من (
 هـ1321من عباس حمدي (و) ـه1321 إلى هـ1319من (فندي أ

عبد الوهاب و) ـه1326 إلى هـ1323من فندي (أفهمي و) ـه1323 إلى
) 4049من جريدة الزوراء ( بلغ مجموعة ما صدرو  ،)31()ـه1326( فنديأ

  .)32(عددا
شر م) وتن1885بعدها بخمسة عشر عاما ظهرت جريدة (الموصل) سنة (

وتطبع في  سبوع باللغتين التركية والعربية وأحيانا بالتركية وحدها،الأمرة في 
وهناك من يؤرخ صدور جريدة  ،م1875سست سنة ألاية الموصل التي مطبعة و

 ،مطبعة في تلك الفترة أولون لم تكن مطبعة (الولاية) ك 1879الموصل بعام 
باء الدومينكيين آسس مبعث الأ كما هو الحال في مطبعة (الولاية) البغدادية فقد

بيعين سنة أجانب المرسلين مطبعتهم في الأمن  وأسست المطبعة ) م1860(م الر
هلين المواطنين آوأقامها الكلدان وهم من ال )،م1863() سنة الكلدانية(

عتين بهاتين المط أنبمعنى  الـكنيسة الكلدانية في السواد، إلىالنصارى ينتمون 
نيكان ولم تعد مطبعة الكلدان ومطبعة الدوم شا في بغداد،سبقتا مطبعة مدحت با

باللغات العربية  ةوطبعت كتب ورسائل كثير كثر من خمسين سنة،أقد عاشت 
 ولقد كان ،مية والتركية والفرنسية واللاتينية منها المدرسية ومنها الدينيةارآالو

على نشر  كونها اقتصرتلـتاريخ جريدة الموصل في العهد العثماني غير واضح 
حتلال علاناتها فعاشت حتى الاإوامر الحكومة وأظمة والبيانات وأنالقوانين وال
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يطاني للموصل سنة    .)33(م1918البر
براهيم إ دعى ا في الجنوب فقد وجدت جريدة رسمية في الشعر العراقي، أما

سسها بعد أمدحت باشا الذي  أن دبية،الأدية أنحلمي العمر في محاضرة له في ال
لـكن المصادر  جريدة (الزوراء) في بغداد، وقد اسماها (الفيحاء)، أشنأ أن

لا بعد مغادرة إالبصرة لم تعرف الصحافة  أنل الموثوقة لا تؤيد هذا الكلام،
  .نمدحت باشا العراق بسني

من  ت في ولاية هدايت باشا،أشأنمطبعة عرفتها البصرة  أولن إلذلك ف
ملاك الأيتولى رئاسة كتاب دائرة حينها كان  قبل موظف بغدادي الموطن،

 وطبع فيها جريدة (البصرة) سس مطبعةأ يدعى جلبي زاده محمد علي، السنية،
تصدر  وقد كان نفسه صاحب امتيازها ومديرها المسؤول، )،م1889( سنة

الجريدة  إلىقرب أها أنل وكانت لسان حال الولاية، باللغتين العربية والتركية،
وظيفة  إلىحيث تم نقل منشئها  الصدور خمس سنوات،حيث استمرت ب ،الرسمية

موظفين من  إلىالحكومة المطبعة وعهدت بتحريرها  وسعت بعدهاو  في بيروت،
واستمرت  فغدت جريدة رسمية صرفة للبصرة، ،ه من قبل الولايةؤشاأنديوان تم 
يطانية لها مطلع الحرب العظمى سنة أبالصدور  سبوعيا لغاية احتلال القوات البر

  .)34()م1914(
(الزوراء والموصل والبصرة)  جانب هذه الجرائد الثلاث إلىكانت تصدر 

كليل إعلان الدستور العثماني وهي (إقبل  اصدرت ،تينمجلتان شهريتان غير رسمي
ية مجلة الورد)   ،)م1902(نيكان في الموصل عام باء الدومآصدرها الأدينية شهر

المجلة الثانية فكانت باسم مجلة (زهير  أما ،عوامأذ استمرت بالصدور نحو ستة إ
واستمرت مدة عام  )م1905(باء الـكرمليون في بغداد عام آصدرها الأبغداد) 

مرت  ذيول الالأولقد اعتبرت هذه الجرائد والمجلتان ضمن الدور  ،واحد فقط
  .)35(م1908م حتى 1869قية منذ عام العرا به الصحافة
ي مرت به الصحافة منذ ذهم الصحف الصادرة في الدور الثاني الأ أما

 علان الدستور العثماني ودولته،إوالتي شهدت ) م1914(م) حتى عام 1908(
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م 1910فقد صدرت بين سنتين (نهضة صحفية حقيقية كبرى،  ذ شهدت حينهاإ
) 61صل (أ% من 60ما يعادل ) جريدة عربية وذلك 36( م)،1911و

 أن، وم)1914 إلىم 1904كانت قد صدرت في المدة الواقعة بين ( ،جريدة
ر جريدة في هذه الفترة (مراد بك) شقيق (محمود اصدإقدم على أمن  أول
اكورة تعتبر هذه الجريدة ب ،)م1908( كت باشا) باسم جريدة (بغداد) عامشو 

عده (عبد الجبار باشا الخياط) جريدة صدر بأثم  الجرائد الشعبية السياسية،
صدر (عبد اللطيف ثنيان) أ، وثم )م1909( (العراق) في كانون الثاني عام

ية 1909كانون الثاني عام ( 28جريدة (الرقيب) في  م) وكانت تكتب بحر
  .)36(وصراحة لا حد لها

برز المجلات التي صدرت في هذا الدور فهي مجلة (العلم) في النجف أ أما
) 48بـ() م1910ذار أ 29(ول في الأرف باللغة العربية وظهر عددها شالأ

ديرها صفحة من القطع الصغيرة لصاحبها محمد علي هبة الدين الشهرستاني وم
وائل المجلات أوتعد من  ، ومجلة (خردلة العلوم)زريالأالمسؤول عبد الحسين 

عشر مرات  م) وتصدر1910(العلمية التي صدرت في العراق في تشرين الثاني 
مجلة  أما ،لصغيرةا) صفحة من القطع 32(ـفي السنة لصاحبها رزوقي عيسى وب

التي ظهرت في هذه  دبية الرصينة،الأشهر المجلات أفتعد من  (لغة العرب)
) صفحة 40وبـ( )م1911( ول في تموز عامالأصدر عددها الحقبة، فقد 

  .)37(اظم الدجيليستاس ماري الـكرملي ومديرها المسؤول كأنب الألصاحبها 
اندلعت الحرب  ما) عندم1921 إلى م1914الدور الثالث من ( وفي

لم يبق سوى جريدة (الزهور) وهلية الأولى تعطلت جميع الصحف الألمية االع
عنوانها  كما صدرت مجلة للحكومة وتأييدها سياسة الحاكمين،البغدادية لموالاتها 

رة تنشر صورا عن الوقائع مصوسبوعية أوهي مجلة (العراق في زمن الحرب) 
يطانية كما صدر الحربية، جريدة  توأخرى للشيوخ الموالين للسلطات البر

كما تعطلت جميع  ،دبية سياسية مصورةأوقات البصرية) وهي جريدة يومية الأ(
وحل محل هذه الصحف  ،الموالية للحكومةة الزهور عدا صحيف هلية ماالأالصحف 
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 23( ل الخطيب فيآصدرها عطا الله أسلام) التي إجريدة (صدى ال
جريدة  تالعربية، وفي الموصل صدروباللغات الفارسية والتركية  )م1915  تموز

خر آوكانت بمثابة  م1915نيسان  7(دعوة الحق) لصاحبها محمد رشيد الصفار في 
 حتى عام م1869حلقة في سلسلة الصحف التي صدرت خلال الفترة من 

برزها أالحقبة عددا محدودا من الجرائد والمجلات  هكذا شهدت هذهو ،م)1917(
ثم جريدة العراق  ،الموصل وقات البغدادية،الأ ،لعربا بصرية،وقات الالأ

صدار جريدتي إفراد الأذ سمحت سلطات الاحتلال لبعض إ ،ودجلة والفلاح
دجلة والفلاح وذلك لتهيئة الرأي العام للمرحلة الجديدة وتأسيس الدولة 

  .)38(العراقية
  :م1933-م1869والمجلات حصائيات للصحف إ - 5

 ،)م1923ة (لغاي) م1869(حصائية بعدد الصحف الصادرة منذ عام إ
و أصحيفة  123 م1869حصائية الصحف الصادرة في بغداد منذ عام إذ بلغت إ

كما بلغ عدد الصحف الصادرة في مدينة البصرة منذ  ،م1929جريدة حتى عام 
) جريدة، في حين بلغ عدد الصحف 16م (1921حتى عام  م1895عام 

كما  ) جرائد،9( م1927حتى عام  م1885في مدينة الموصل منذ عام  ةالصادر
) جرائد وهي 3( م1926حتى عام  م1924كانت لمدينة الكاظمية منذ عام 

جريدة  م1918كذلك كانت لمدينة كركوك عام  اليقظة والمنبر العام والمعارف،
لزعماء  م1920ولى عام الأن االنجف فقد صدرت جريدتفي  أما(نجمة كركوك) 

الثورة العراقية معروفة باسم (الفرات) والثانية باسم (النجف) لصاحبها يوسف 
بلاء جريدة (الاتفاق) لصاحبها م1925رجب عام  ، وكذلك صدرت في كر

، كما كانت لمدينة العمارة م1916ذار عام أ 7فاسيراز في أ يحاجي ميرزا عل
، وكذلك لمدينة م1926ذار عام أور مجيد تحافي في أنلصاحبها  يب)ذلتهصحيفة (ا

كانون الثاني  27الحلة جريدة اسمها (الفيحاء) لصاحبها عبد الرزاق الحسني في 
يد عبد الرحمن لصاحبها س خاء)آال، ولمدينة العشار صحيفة باسم (م1927عام 

  .)39(م1926ب عام آ 15 في
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ها (زهيرة أول) مجلة 49راق فقد بلغ عددها (المجلات الصادرة في الع أما
خرها (نشرة الاقتصاد) آ، وم1905ذار عام أ 25ن في يللآباء الـكرملي بغداد)

في البصرة  أما، م1922ول عام الأكانون  29الله نسيم حاي في  لصاحبها عبد
 1فقد صدرت مجلة باسم (شط العرب) لصاحبها خلف شوقي الداودي في 

هما أول) مجلات 3( ، في حين صدرت في مدينة العشارم1923كانون الثاني عام 
ومجلة  م1927شباط عام  1) لصاحبها عبد الرزاق الناصري في الجديد ئ(النش

والثالثة  ،م1927ول عام الأكانون  1(الثقافة) لصاحبها عبد الجليل تيرتو في 
 ، فقد كانتم1928نيسان عام  1باسم (الاقتصاد) لصاحبها بديع شوكت في 

ب آ 1لمدينة العمارة مجلة باسم (الهدى) لصاحبها عبد المطلب الهاشمي في 
ولى باسم (العلم) لصاحبها هبة الأ) مجلات 3، ولمدينة النجف (م1928  عام

يوسف  ، ومجلة (النجف) لصاحبهام1910ذار عام أ 29الدين الشهرستاني في 
كانون  29في  يعبد المولى الطريح ومجلة (الحـيرة) لصاحبها م1926رجب عام 
م)، ولمدينة كركوك مجلة باسم (كوكب المعارف) لصاحبها 1927الثاني عام (
كليل الورود) إولى باسم (الأربعة مجلات أ، ولمدينة الموصل م1916عرفي عام 

م، والثانية 1902ول عام الأول من كانون الأن صدرت في يللآباء الدومنيكي
كانون الثاني عام  15علمي في باسم (النادي العلمي) لإدارة النادي ال

 22م)، والثالثة باسم (الجزيرة) لصاحبها محمد مكي صدقي في 1919(
ول الأكانون  25والرابعة باسم (النجم) البطريركية الكلدانية في  م1923 شباط
  .)40(م)1928عام (

 دبيةالأوالمجلات السياسية و ن عدد الصحفإخرى تقول أحصائيات إوفي 
 )309(م 1933واخر عام أعراق من عهد مدحت باشا حتى التي صدرت في ال

فقد كان مجموع الصحف التي صدرت في  جريدة ومجلة موزعة على المدن العراقية،
 ،وهزلية وانتقادية دبية وسياسيةأ) جريدة بين 69ا (ثنائهأالعراق قبل الحرب وفي 

لمية العابلغ عدد الصحف السياسية التي صدرت في العراق بعد الحرب حيث 
 دبية التي صدرتالأوبلغ عدد الصحف  ) جريدة،61( م1933ولى ونهاية الأ



 ابتهال جاسم رشيد

- 268 - 
 مجلة حوليات التراث

بينما بلغ عدد المجلات التي  ) جريدة،84( ةالمذكوربعد الحرب  في العراق
كما بلغ مجموع المجلات  ) مجلة،20صدرت في العراق قبل الحرب العالمية الثانية (

حين صدرت في بغداد  في )،73( م1933واخر أالصادرة بعد الحرب وحتى 
مجلات) وفي  4صحف و 8مجلة) بينما صدرت في الموصل ( 77جريدة و 168(

الحلة  أمامجلات)  4جرائد و 5مجلات) وفي النجف ( 5جريدة و 21البصرة (
بلا ي مجلة أصدار إيوجد  ولا ،صدرت كل منهما جريدة واحدةأء فقد وكر

ولم  جرائد، )4صدار (إسليمانية بينما كان لمدينة الكاظمية ومحافظة ال هما،يلكل
صدار جريدتين إلمحافظة العمارة  في حين كان يضا،أي مجلة أصدار لإكن هناك ي

  .)41(مجلات) 2صحف و 2صدار (إولمحافظة كركوك  فقط، واحدة ومجلة
  لعراق:التطورات التي مرت بها الصحافة في ا - 6

  د الجمهوري:د العثماني حتى العهمميزات الصحافة العراقية من العه
ها ٺتضمن المراسيم أنهم سمات الصحف العراقية في العهد العثماني هي أن إ - 1

ها صحف ذات أني أهلية الأعلانات الحكومية وإوالبيانات والبلاغات الرسمية وال
  صحيفة صدرت فيه. أولطابع رسمي وتعد الزوراء 

ية الأ م1908علان الدستور العثماني عام إبعد  - 2 تي منحها تيحت الحر
خاص لذا ظهرت صحف القطاع ال ،صدار المطبوعاتإلاب الدستوري في الانق

  ها كانت تصدر باللغتين التركية والعربية.أنكما  ،همها جريدة بغدادأفي العراق 
) وقد عرف صدور صحف متنوعة الرسمية م1958-م1920العهد الملـكي ( - 3

دت الصحافة الوطنية دورا أوقد  منها والمعارضة ولـكن بقيود وبتراخيص خاصة،
صلاح إمة العربية وحركة التحرر العالمية وقضايا الالأرائدا في ربط العراق بقضايا 

 السياسي والاجتماعي في البلد.
) والذي شهد المرحلة القاسمية م1968-م1958ول (الأالعهد الجمهوري  - 4

وقد  عارف)،، والعارفية (عبد السلام عارف وعبد الرحمن )سم(عبد الـكريم قا
يات مهمة ولـكنها مقيدة نوعا ما مثل  صدرت صحف متنوعة وكانت تتمتع بحر

 حرار والرقيب والاستقلال.الأصحيفة البشير و
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وهو العهد الذي وظفت فيه  م)2003-م1968العهد الجمهوري الثاني ( - 5
ي الواحد والحزب الواحد ممثلا بحزب أقلام الصحفيين لخدمة الرأالصحافة و

 .عرف هذه المرحلة صدور صحف معارضةولم تالبعث 
  .)42(بعدها) وما م2003العهد الجمهوري الثالث ( -  6

القرن العشرين الميلادي نتيجة التي شهدتها الصحافة خلال تطورات ال أما
  همها:أفلعدة عوامل رئيسية 

علام والمجلات إات الوجيا في مجلنلصحبه من استخدام للتك التقدم العلمي وما -
 تصلة بها.الم
سس أظهور الصحافة الشيوعية في البلدان التي طبقت المذهب الشيوعي على  -

يلأسس الاقتصادية التي عرفتها الصحافة الرالأغير   .سمالية طوال تاريخها الطو
سمالية المتقدمة وما تبعتها من أعلامية في المجتمعات الرإبروز ظاهرة التكتلات ال -

صدت بالتشريع المجتمعات الغربية المتقدمة تالعديد من  أناحتكارات حتى 
 لمحاربة الاحتكارات.

ازدهار صحافة العالم الثالث بعد تخلص العديد من الشعوب من سيطرة  -
 .)43(الاستعمار

  نتائج البحث:
بالغة للصحافة في المجتمعات الهمية الأ يتضح لنا من خلال هذه البحث

حسب اتجاهاته للمواضيع  بصورة خاصة، لما تتمتع به من مميزات تخدم الفرد كافة،
هناك اختلاف في الروايات  أنتنتجت اس قد الباحثة أنلا إ التي تهمه متابعتها،

ية كاملة  إلىضافة إ في العراق،الصحافة ة أحول نش رور على معدم تمتعها بحر
 منذ اسية التي تحكمها،يحزاب السأو للألـكونها تخضع للسلطة الحاكمة  زمنة،الأ
زالت تعاني من السيطرة والهيمنة والتدخل حتى في  ما ا حتى يومنا هذا،تهأنش

بالـكثير من  تها مرأنرغم  ها مقيدة من جميع الوسائل،نإبل حتى  سياستها،
و أالتحريري المضمون  وأخراجي الشكل إالتطورات سواء من ناحية الفن ال
مزودة بوسائط تفاعلية الالوسائل التكنولوجية والمعدات والمكائن الطباعة الحديثة 
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زالت تفتقر هي  ها ماأنلا إ شاءوا، ىمتليها إح لهم مشاهدتها والرجوع ٺتي
ية كاملة، وهي بسط حقوقهم المهنية،أ إلىن فيها ووالعامل  ممارسة عملهم بحر

ة توصي ثالباح أنلا إ وبالدلالة ما تعرض له الـكثير من العاملين في هذا المجال،
و عن أ ة الصحافة،أنش حول خرىأجراء دراسات إبمن خلال هذه الدراسة 

  التطورات التي مرت بها الصحافة العراقية.
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