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من ومىقفها لصحافة العراقية لو السياسية املنظىمة الفكرية 
 (1291 -1291)العراق للمدة التطىرات السياسية يف 

 كمية دجمة الجامعة / أ.م.د. سعد لطيف حمد
 Saad.lateef@duc.edu.iq 

 :الممخص
قتصادية عدت الصحافة العراقية مصدرا اصيال ومهمًا في كتابة األحداث والتطورات السياسية واال

واالجتماعية في تاريخ العراؽ، نظرًا لما أسهمت به مف دور في توضيح تمؾ التطورات واالحداث 
وموقفها منها وُتعّد المرحمة التي شهدها العراؽ في عهد مؤسس الدولة العراقية الحديثة الممؾ فيصؿ 

شكمت بداية تأسيس ألنها  واحدة مف تمؾ االحداث في تمؾ المرحمة 1926-1921االوؿ، فالمدة مف 
صحافة عراقية متنوعة شممت صحافة االحزاب السياسية العمنية تمؾ المدة شهدت إذ  الدولة العراقية

التي ظهرت في تمؾ المدة، صحافة أخرى متخصصة بجوانب اقتصادية وادبية وثقافية واجتماعية، 
ؿ العمـو مصدرا لدراسة تاريخ وكاف لكؿ صحيفة كتابها ومؤسسيها وتوجهاتها الفكرية، اال انها شكمت ع

العراؽ المعاصر عف طريؽ متابعتها لألحداث السياسية ولمقضايا الوطنية االمر الذي سيتـ بحثه في 
 .هذا البحث

 لمصحافة العراقية، التطورات السياسية(.المنظومة الفكرية، السياسية الكممات المفتاحية: )
The intellectual system of the Iraqi press and its position on political 

developments in Iraq for the period 1921-1926 

dr. Saad Latif Hamad / Dijla University College 
Abstract : 

 The Iraqi press is considered an original and important source in writing political, 

economic and social events and developments in the history of Iraq, given the role it 

played in clarifying these developments and events and its position on them.  One of 

those events at that stage because it marked the beginning of the establishment of the 

Iraqi state. The period of the rule of King Faisal I witnessed a variety of Iraqi press, 

which included the press of the open political parties that appeared in that period, 

another press specialized in economic, literary, cultural and social aspects, and each 

newspaper had its writers, founders, and intellectual orientations,  However, it has 

generally constituted a source for the study of contemporary Iraq's history through its 

follow-up to political events and national issues, which will be discussed in this 

research. 

Keywords: (the intellectual system, the political system of the Iraqi press, 

political developments). 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

168 

  :  المقدمة
األحػػػداث والتطػػػورات كتابػػػة ومهمػػػًا فػػػي الصػػػحافة العراقيػػػة مصػػػدرا اصػػػيال  تعػػػد

السياسػػية واالقتصػػادية واالجتماعيػػة فػػي تػػاريخ العػػراؽ، نظػػرًا لمػػا أسػػهمت بػػه مػػف دور فػػي 
فػي عهػد تطورات واالحداث وموقفها منها وُتعّد المرحمة التي شهدها العراؽ توضيح تمؾ ال

واحدة مػف  1926-1921مؤسس الدولة العراقية الحديثة الممؾ فيصؿ االوؿ، فالمدة مف 
الدولػػة العراقيػػة اثػػر انتهػػا   تأسػػيسبدايػػة  تنهػػا شػػكمأل ؛مرحمػػة تمػػؾ االحػػداث فػػي تمػػؾ ال

حتالؿ البمػػػػد ومجػػػػي  سػػػػمطة جديػػػػدة تمثمػػػػت بػػػػاال السػػػػيطرة العثمانيػػػػة عمػػػػ  مقػػػػدرات هػػػػذا
 العػػراؽ واختيػار الممػؾ فيصػؿ االوؿ لحكػـالبريطػاني وخضػوع العػراؽ لالنتػداب البريطػاني 

 .1921سنةفي آب 
صػػحافة االحػػزاب  شػػممتمتنوعػػة  مرحمػػة صػػحافة عراقيػػةتمػػؾ شػػهدت وتبعػػًا لػػذلؾ 

قافيػة واجتماعيػة، وكػػاف متخصصػة بجوانػب اقتصػادية وادبيػة وثوأخػرى  ،السياسػية العمنيػة
لكػػؿ صػػحيفة كتابهػػا ومؤسسػػيها وتوجهاتهػػا الفكريػػة، اال انهػػا شػػكمت عػػؿ العمػػـو مصػػدرا 

فػػػي السياسػػػية والتطػػػورات  لألحػػػداثمتابعتهػػػا  عػػػف طريػػػؽلدراسػػػة تػػػاريخ العػػػراؽ المعاصػػػر 
 ألسػباببسػبب ذلػؾ أو  عممهػااو عدـ االستمرار فػي  لألغالؽ، وتعرض قسـ منها العراؽ

 االمر الذي يجعؿ دراستها عممية مهمة وتستحؽ الدراسة في بحث عممي.متعددة، 
 :  اشكالية البحث

 طرح البحث جممة تساؤالت ابرزها:
فػػي عهػػد الممػػؾ فيصػػؿ االوؿ االرتفػػاع الػػ  مسػػتوى  هػػؿ اسػػتطاعت الصػػحافة العراقيػػة -1

 .المطموب في التصدي لتمؾ االحداثمستوى الوكانت ب االحداث السياسية
موجػػود البريطػػاني ل ،حافة العراقيػػة معانػػاة الشػػعب العراقػػي واسػػتيا هـهػػؿ عكسػػت الصػػ -2

 في العراؽ.وسياساته 
البريطانيػػة واالنتخابػػػات  –العراقيػػػة  هػػو موقػػػؼ الصػػحافة العراقيػػػة مػػف المعاهػػدات مػػا -3

النيابيػػػة وترييػػػر الػػػوزارات العراقيػػػة فػػػي عهػػػد الممػػػؾ فيصػػػؿ االوؿ ومػػػا الػػػ  ذلػػػؾ مػػػف 
 . 1926-1921لممدة  العراؽاحداث سياسية شهدها 

4-  
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 فرضية البحث:
يفتػرض البحػػث الػػ  اف الصػػحافة العراقيػػة عمػ  الػػرغـ مػػف حداثػػة عمرهػػا الزمنػػي، 

بعض لػدود معينػة بحػ، وانتقػدت، بأوؿاال انها تمكنت مف اف تتابع االحداث السياسية أوال 
اف الشعب العراقػي بمخػاطر المعاهػدات مػع بريطانيػا، وكػ نبهتاالجرا ات الحكومية و مف 

قضػية الموصػؿ  السػيادة الوطنيػة مثػؿذات العالقػة به الوطنيػة مػف قضػايا فلقسـ منها مواق
الماضػػي وغيرهػػا مػػف القضػػايا االخػػرى التػػي  التػػي طالبػػت بهػػا تركيػػا فػػي عشػػرينيات القػػرف

 لألوضػاعوضع الحمػوؿ باالنتخابات النيابية ورفضها النظاـ االنتداب البريطاني، و  تتعمق
 ف المطبوعات وغيرها مف التطورات.االقتصادية وقواني

 اهداف البحث:
يهػػدؼ البحػػث الػػ  تبيػػاف موقػػؼ الصػػحافة العراقيػػة فػػي عهػػد الممػػؾ فيصػػؿ االوؿ 

المجمػس  تأسػيسالمختمفػة، مثػؿ مف التطورات السياسية التي شهدها العراؽ في المجاالت 
ي الممػػػؾ فيصػػػؿ بػػػدلها، وسػػػعوتشػػػكيؿ الػػػوزرات العراقيػػػة وتي واالنتخابػػػات النيابيػػػة تأسيسػػػال

فػػػي عصػػػػبة االمػػػـ والتوجهػػػػات  االوؿ لمػػػتخمص مػػػػف االنتػػػداب البريطػػػػاني وادخػػػاؿ العػػػػراؽ
بػيف صػحافة حزبيػة  الفكرية لمصحافة العراقية وتنوعها مابيف صحافة حكومية رسػمية ومػا

 كانت ناطقة بمساف االحزاب السياسية التي ظهرت في تمؾ المدة.
  المنهج المتبع:
المػػػػنه  تمػػػػؾ التطػػػػورات و الوصػػػػفي التػػػػاريخي فػػػػي عػػػػرض  حػػػػث المػػػػنه ااتبػػػػع الب

 .وفؽ رؤية عممية تاريخيةاالحداث تمؾ التطورات و التحميمي لتسميط الضو  عم  
 هيكمية البحث: 

تػػػػػـ تقسػػػػػيـ البحػػػػػث الػػػػػ  مقدمػػػػػة ومبحثػػػػػيف وخاتمػػػػػة. تطػػػػػرؽ المبحػػػػػث االوؿ الػػػػػ  
موقػػػػؼ ني ، والثػػػػا 1926 -1921السياسػػػػية والمتخصصػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ لممػػػػدة الصػػػحافة 
. وخاتمػػػػة 1926-1921العراقيػػػػة مػػػػف التطػػػورات السياسػػػػية فػػػػي العػػػراؽ لممػػػػدة الصػػػحافة 
 مجموعة مف االستنتاجات التي وضعت في نهاية البحث.تضمنت 
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 -1291الصحافة السياسية والمتخصصة في العراق لممدة : المبحث االول
1291 

بػػيف الصػػحافة  مػػااؽ فػػي العػػر الممكػػي  بعػػد قيػػاـ النظػػاـتنوعػػت الصػػحافة العراقيػػة 
السياسية واالقتصادية والفكرية واالدبيػة التػي تتعمػؽ  باألخبارالجامعة الشاممة التي عنيت 
 تهتمػػػػػالصػػػػػحافة المتخصصػػػػػة التػػػػػي أواالقميميػػػػػة والعالميػػػػػة، و بػػػػػالبالد واالقطػػػػػار العربيػػػػػة 

 الػػبعضو واالجتماعيػػة بموضػػوعات محػػددة مثػػؿ الجوانػػب االقتصػػادية او االدبيػػة او الفنيػػة 
القضػايا السػاخرة فضػال عػف بػروز ظػاهرة الصػحافة الحزبيػة العمنيػة والسػرية والرسػمية  مف

الصػحافة مػف حيػث مسػاحة الحريػة التػي تمتمكهػا او فػي حػدود  تمػؾوالمعارضة، واختمفت 
 . (1)انتشارها واياـ صدورها وتبعيتها الفكرية 

اؽ بالسػػػمطات دفػػػع المػػػد الػػػوطني الػػػذي اعقػػػب ثػػػورة العشػػػريف التحرريػػػة فػػػي العػػػر 
البريطانية ال  فرض صحافة ذيمية ارتبطت بحكاـ ومستشاري الحكومة البريطانيػة لخػداع 
الشػػعب العراقػػي والتػػروي  لمصػػالحهـ فػػي العػػراؽ، فبػػرز بعػػد صػػدور تمػػؾ الصػػحؼ تيػػاراف 
متضاداف: احدهما بريطاني بمرة عربيػة، واالخػر وطنػي قػومي عربػي النزعػة. مثػؿ التيػار 

العػػػراؽ لصػػػاحبها ومػػػديرها رزوؽ داود غنػػػاـ التػػػي صػػػدرت عػػػاـ  االوؿ اصػػػحاب صػػػحؼ
، وجريدة ))الفالح(( لصاحبها عبد المطيؼ الفالحي التي صدرت في العشػريف (2)ـ1921

، وجريػػدة ))دجمػػة(( لصػػاحبها المحػػامي داود السػػعدي التػػي (3)ـ 1921مػػف حزيػػراف عػػاـ 
تػػي صػػدرت فػػي تمػػؾ  السػػنة صػػدرت فػػي الشػػهر والسػػنة نفسػػها، و ))االوقػػات العراقيػػة(( ال

وكاف طابعها األساسي  لتأييد السياسة البريطانية في الشرؽ االوسط بعد انتصار الحمفا  
فػػػي الحػػػرب العالميػػػة االولػػػ  وتقسػػػيـ هػػػذي المنطقػػػة بينهػػػا وبػػػيف فرنسػػػا عػػػف طريػػػؽ نظػػػاـ 

 . (4)االنتداب االستعماري
لرافديف(( لصػاحبها أما التيار الصحفي الوطني القومي العربي فتمثؿ بصحؼ ))ا
ـ و ))المفيػػد(( 1921سػػامي خونػػدة التػػي صػػدرت فػػي السػػادس والعشػػريف مػػف ايمػػوؿ عػػاـ 

حممي العمر ومجمة ))الناشئة الجديدة(( لصاحبها الكاتب السػاخر ابػراهيـ صػالح  ـإلبراهي
، وجريػػدة ))العػػالـ العربػػي(( التػػي صػػدرت فػػي (6)الػػذي اصػػدرها فػػي السػػنة نفسػػها (5)شػػكر
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. كمػػا شػػهد العػػراؽ فػػي تمػػؾ (7)ـ لصػػاحبها سػػميـ حسػػوف1924لعشػػريف مػػف اذار السػػابع وا
المػػدة صػػدور عػػدد اخػػر مػػف صػػحافة االحػػزاب السياسػػية والجمعيػػات الفكريػػة التػػي عبػػرت 
عف وجهة نظر الراي العاـ العراقي ازا  االحػداث التػي شػهدها العػراؽ، وأشػار الػبعض أف 

في ضرورة وجػود معارضػة وطنيػة  (8)االوؿ بروز تمؾ المظاهر ارتبط برغبة الممؾ فيصؿ
تسػػتطيع الضػػرط عمػػ  بريطانيػػا لرػػرض حصػػوؿ العػػراؽ عمػػ  مطالبػػه الوطنيػػة، ممػػا دفػػع 
الحكومة العراقية االستجابة لذلؾ واصدرت قانوف االحزاب والجمعيػات العراقيػة فػي الثػاني 

ائػد تعبػر ، فأصػدرت االحػزاب جر  (9)ـ الذي اجاز العمؿ السياسػي الحزبػي1922مف تموز
برامجهػا السياسػية واالقتصػادية  فعف وجهات نظرها، واضحت لساف حالهػا ومكانػا إلعػال

 .(10)واالجتماعية والفكرية
كانت البداية لصدور الصحافة الحزبية عندما قػدـ )حػزب النهضػة العراقيػة( طمبػا 

حػزب ـ، فػتـ قبػوؿ ال1922ال  وزارة الداخمية في الثالث والعشريف مف اب لتأسػيس حزبػه 
وفؽ نظامه الداخمي الذي اكدت مادته االولػ  عمػ  اصػدار جريػدة سياسػية ومجمػة عمميػة 

، وفػي السػابع عشػر  (11)تخدـ مبادى الحزب، وبنا  عم  ذلؾ صدرت جريدة ))النهضة((
طمبػا الػ  وزارة الداخميػة لمسػماح بأنشػا  حػزب (12)ـ قدـ جعفر ابو التمف 1922مف تموز 

اهػػداؼ محػػددة اهمهػػا اسػػعاد الػػبالد واالخػػذ بمناصػػرة الشػػعب باسػػـ )الحػػزب الػػوطني( ولػػه 
الػػػ  المركػػػػز السياسػػػي الػػػػذي يتطمػػػػع اليػػػه، وغايتػػػػه القضػػػا  عمػػػػ  كػػػػؿ مػػػا يخػػػػؿ بالعمميػػػػة 

، وبنػػػػػاً  عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ اصػػػػػدر الحػػػػػزب جريػػػػػدة ))صػػػػػدى (13)السياسػػػػػية السػػػػػممية فػػػػػي الػػػػػبالد
. كما (14)ية ومنبرا لهاالستقالؿ(( لتكوف لساف حاله والمعبر عف طروحاته السياسية والفكر 

صػػدرت جرائػػػد اخػػػرى مثػػػؿ ))التقػػدـ(( لسػػػاف حػػػاؿ حػػػزب التقػػدـ الػػػذي أسسػػػة عبدالمحسػػػف 
ـ. وغيرهػػػا مػػػف 1925التػػػي صػػػدرت فػػػي السػػػادس عشػػػر مػػػف تشػػػريف االوؿ  (15)السػػػعدوف

 .(16)الصحؼ التي صدرت في عشرينيات القرف الماضي
الحكومػػػة العراقيػػػة بالمقابػػػؿ، حػػػاوؿ المنػػػدوب السػػػامي البريطػػػاني اصػػػدار جريػػػدة 

ـ لموقػوؼ بوجػه الصػحافة الوطنيػة لحزبػي الػوطني والنهضػة، فحػاوؿ 1922الرسمية عػاـ 
بعث كياف )الحزب الحر العراقي( الذي تاسػس فػي العػاـ نفسػه، وكػاف اسػرع االحػزاب فػي 
اصدار جريدة ناطقة باسمه، سيما أنه حظ  بمسػاندة المنػدوب السػامي بنحػوي كبيػر ، وقػد 
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لحػػػػزب فػػػػي البصػػػػرة والموصػػػػؿ لرػػػػرض الوقػػػػوؼ بوجػػػػه تحركػػػػات الحركػػػػة نشػػػػطت حركػػػػة ا
الوطنيػػة وصػػحافته المعارضػػة التػػي حاولػػت الوقػػوؼ ضػػد تػػدخالت المنػػدوب السػػامي فػػي 
شػػؤوف العػػراؽ الداخميػػة، فكانػػت جريػػدة ))العاصػػمة(( لسػػاف ذلػػؾ الحػػزب المػػوالي لبريطانيػػا 

 .(17)ومندوبها السامي في العراؽ
ي جريػػػػدة ))العاصػػػػمة(( فػػػػي الخػػػػامس مػػػػف تشػػػػريف اصػػػػدر الحػػػػزب الحػػػػر العراقػػػػ

ـ التي كاف محررها ومػديرها حسػف غصػبية الػذي يعػد المحػرر االوؿ لجريػدة 1922الثاني
. وجػػا  فػػي عػػددها االوؿ: تبػػدا صػػحيفة العاصػػمة (18)حزبيػػة هػػي لسػػاف حػػاؿ ذلػػؾ الحػػزب

الصػػػدور حاممػػػة فػػػي صػػػدورها لمشػػػعب العراقػػػي والشػػػرؽ العربػػػي عاطفػػػة اخػػػالص عظػػػيـ 
. لـ تستمر (19)ماني رقي مستمر لتكوف هذي البالد بقعة نيرة في وسط الكرة االرضية...وا

ـ بسػػػبب ضػػػػعؼ 1923هػػػذي الجريػػػدة بالصػػػدور، فتوقفػػػت فػػػػي الرابػػػع والعشػػػريف مػػػف اب 
الحزب الحر العراقي وانتفا  الررض مف تأسيسه، فتـ تأسيس حزب إلسناد الوزارة النقيبيػة 

البريطانيػػة -يػػب الكيالنػػي الػػذي أيػػد عقػػد المعاهػػدة العراقيػػةبرئاسػػة محمػػود عبػػدالرحمف النق
جػػرا  انتخابػػات المجمػػس التأسيسػػي العراقػػي، فضػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػ ف انتهػػا  1922عػػاـ  ـ وا 

حكومػػػة عبػػػد الػػػرحمف النقيػػػب الثالثػػػة أدى إلػػػػ  توقػػػؼ الجريػػػدة عػػػف الصػػػدور فػػػي الرابػػػػع 
 .(20)ـ1923والعشريف مف آب 

لعراقية من التطورات السياسية في العراق المبحث الثاني: موقف الصحافة ا
 1291-1291لممدة 

كاف لمصحافة العراقية الوطنيػة مواقػؼ مشػرفة إزا  التطػورات التػي شػهدها العػراؽ 
مػػف العهػػد الممكػػي، إذ قامػػت بػػدور واضػػح فػػي الػػدفاع عػػف حريػػة  1926 -1921لممػػدة 

يػػة التػػي رأت فيهػػا تكبػػياًل الػػرأي العػػاـ العراقػػي، كمػػا عممػػت بجػػد لمواجهػػة السياسػػة البريطان
الستقالؿ العراؽ وسيادته الوطنية، فساندت الحركة الوطنية ودافعت عنهػا بػ خالص، وأف 
ما تقوـ به هو الواجب الوطني الذي ال يمكف الحياد عنه، وكانت قريبة مف همـو الشعب 

حكومػة العراقي، تعاني ما يعانيه وتواجه ما يواجهه، لذلؾ فال غػرو أف تعرضػت لتػدخؿ ال
التػػي أصػػدرت قػػرارات عديػػدة لمحػػد مػػف نشػػاطاتها اإلعالميػػة، فضػػاًل عػػف اتبػػاع الحكومػػات 
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المختمفػػة سياسػػة اإلغػػػالؽ ومالحقػػة محرريهػػػا وكتابهػػا وسػػجف الػػػبعض مػػنهـ أو اعتقػػػالهـ 
 .(21)لمدد معينة

لـ يقتصر االمر عم  ذلػؾ إذ تػـ تعطيػؿ العديػد مػف الجرائػد قبػؿ أف يصػدر منهػا 
ـ، قػدـ لفيػؼ مػف الػوطنييف العػراقييف 1920أواخر كانوف األوؿ مػف عػاـ عدد واحد، ففي 

طمبػػًا لمحصػػوؿ عمػػ  امتيػػاز إصػػدار جريػػدة سياسػػية فػػي برػػداد باسػػـ ))الػػوطف((، فوافقػػت 
السمطات الحاكمة عم  منح االمتياز بعد تردد طويؿ، إال أنها سرعاف ما عػادت بعػد أيػاـ 

ـ عمػػ  إلرػػا  الموافقػػة إذ 1921انوف الثػػاني قميمػػة وفػػي يػػـو الثالثػػا  الثػػامف عشػػر مػػف كػػ
أصدرت قرارًا بتعطيؿ الجريدة في الوقت الػذي كانػت المطبعػة تحتضػف مسػوداتها لتصػدر 
عمػػػػ  النػػػػاس صػػػػباح األربعػػػػا ، فتطرقػػػػت جريػػػػدة ))االسػػػػتقالؿ(( إلػػػػ  موضػػػػوع التعطيػػػػؿ، 

 ـ تحػت1921فنشرت خبر ذلػؾ فػي عػددها الصػادر فػي التاسػع عشػر مػف كػانوف الثػاني 
باب "أخبار محميػة" : "أجمػت جريػدة الػوطف وهػي ماثمػة لمطبػع وقبػؿ أف يصػدر منهػا عػدد 
واحػد، والظػػاهر أف تأجيمهػا مؤقػػت وسػنوافي القػػرا  بتفصػيؿ ذلػػؾ فػي العػػدد القػػادـ"، إال أف 

نمػا دائميػاً  ، ومقػااًل آخػر بعنػواف "جػبف الحكومػات. حػوؿ (22)هذا التعطيؿ لـ يكف مؤقتػًا، وا 
ـ جػػا  فيػػه : 1921كػػانوف الثػػاني  26طف" فػػي عػػددها بتػػاريخ األربعػػا  تعطيػػؿ جريػػدة الػػو 

"ال نعػػػػرؼ جريػػػػدة تعطمػػػػت قبػػػػؿ صػػػػدورها وقبػػػػؿ االطػػػػالع عمػػػػ  خطتهػػػػا التػػػػي تحتضػػػػنها 
والمسػػػمؾ الػػػذي تختػػػاري لنفسػػػها، ولعػػػؿ هػػػذي الحادثػػػة هػػػي الوحيػػػدة مػػػف نوعهػػػا فػػػي تػػػاريخ 

لجريػػػدة عمػػػ  هػػػذي الطريقػػػة المطبوعػػػات"، واسػػػتطردت ))االسػػػتقالؿ( لتؤكػػػد : "إف تعطيػػػؿ ا
سػػا نا مػػف جهػػة اجحافػػه بحقػػوؽ اإلنسػػاف ولكػػف سػػرنا مػػف جهػػة ثانيػػة حيػػث عبػػر لنػػا عػػف 
مبمػػف فػػزع السػػمطة التػػي عطمػػت الجريػػدة وخوفهػػا مػػف رشػػقها بسػػهاـ االنتقػػاد،  فػػ ف الخػػوؼ 
مػػف ظهػػور الحػػؽ وزهػػؽ الباطػػؿ عمػػ  صػػفحات صػػحيفة معينػػة يبشػػرنا بضػػعؼ األسػػاس 

مطة المػػػذكورة واخػػػتالؿ قواعػػػدي اخػػػتالؿ شػػػعر بػػػه أهمػػػه وفػػػي ذلػػػؾ الػػػذي بنيػػػت عميػػػه السػػػ
 .(23)جبف"

كاف شأف جريدة ))االستقالؿ((، في ذلؾ شأف الجرائػد الوطنيػة األخػرى، ومواقفهػا 
مػػػف االحػػػداث السياسػػػية التػػػي شػػػهدها العػػػراؽ فػػػي المرحمػػػة األولػػػ  مػػػف العهػػػد الممكػػػي، إذ 

العراقية وأسس تنظيمها والتمهيػد لعقػد -انيةتابعت الجريدة تطور العالقات السياسية البريط
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. (24)ـ بػػيف الطػػرفيف وردود الفعػػؿ التػػي سػػتواجهها مػػف الػػرأي العػػاـ العراقػػي1922معاهػػدة 
البريطانيػػة قائمػػة : "إننػػا نريػػد أف يكػػوف -فقػػد عمقػػت ))االسػػتقالؿ(( عمػػ  المعاهػػدة العراقيػػة

ال تشػػػػوبه شػػػػائبة الوصػػػػاية، الميػػػداف الػػػػذي سػػػػتدخمنا إيػػػػاي المعاهػػػػدة ميػػػػداف اسػػػػتقالؿ تػػػػاـ، 
ومشروع حرية مطمقة، ال يقيدها غؿ االنتداب! أي اننا نريد أف يكوف الميداف استقالؿ تاـ 

. كمػػا (25)نػػاجز، ال سػػوؽ نخاسػػيف مسػػور، تمضػػي فيػػه أمػػة بأسػػرها صػػؾ رقهػػا وعبوديتهػػا"
ا حذرت الجريدة القائميف عم  أمر المعاهدة مػف وضػع أي بنػد مػف بنودهػا أو مػادة موادهػ

تتضمف بنود االنتداب أو أية مادة ال تنسجـ مع رغبة العراقييف وطموحاتهـ، فكتبت تقػوؿ 
: "ينبرػػػي عمػػػ  رجػػػاؿ السياسػػػة أف ال يضػػػعوا أي مػػػادة تػػػؤوؿ إلػػػ  سػػػو  الفهػػػـ وال يرغبهػػػا 
الشػػعب العراقػػي، وأف يتجنبػػوا كػػؿ كممػػة مػػأخوذة منهػػا الوصػػاية أو رائحػػة االنتػػداب أو مػػا 

 .(26)يشبه ذلؾ"
الػػػػػرغـ مػػػػػف المعارضػػػػػة التػػػػػي أبػػػػػدتها الحركػػػػػة الوطنيػػػػػة العراقيػػػػػة لممعاهػػػػػدة  وعمػػػػػ 

العراقيػػة األولػػ ، إال أف مجمػػس الػػوزرا  العراقػػي وافػػؽ عميهػػا فػػي المعاشػػر مػػف -البريطانيػػة
ـ ووقعهػػا رئػػيس الػػوزرا  عبػػد الػػرحمف النقيػػب والمنػػدوب السػػامي 1922تشػػريف األوؿ عػػاـ 

صادقة المجمس التأسيسي المنتظر إقامتػه، وقػد البريطاني برسي كوكس عم  أف تقترف بم
 .(27)ـ في برداد ولندف1922نشرت المعاهدة في الثالث عشر مف تشريف األوؿ عاـ 

رأت الحركػة الوطنيػػة ضػػرورة التحػػرؾ لتعطيػػؿ انتخابػػات المجمػػس التأسيسػػي حتػػ  
 تستجيب الحكومة لشروطها، وبسبب عدـ تمبيػة الحكومػة لتمػؾ المطالػب، قاطعػت الحركػة
الوطنيػػػة تمػػػؾ االنتخابػػػات، وأصػػػرت عمػػػ  موقفهػػػا المعػػػارض لهػػػا، وشػػػاركتها فػػػي موقفهػػػا 
الصػػحافة الوطنيػػة، فجػػا  عمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر فػػي ))االسػػتقالؿ(( بػػأف : "الػػرأي 
متفػؽ والرايػة متحػدة أال وهػػي االسػتقالؿ التػاـ والحريػػة المطمقػة مػف كػػؿ قػدي يخػؿ بمركػػز 

مقػػػػت الشػػػػعب مػػػػف القيػػػػود الثقيمػػػػة وأكبػػػػر دليػػػػؿ لهػػػػذا فػػػػ ف  العػػػػراؽ السياسػػػػي الػػػػدولي، وقػػػػد
الصحافة العراقية أجمع تترفع مف أف تذكر كممة حماية أو وصػاية المهػـ إال إذا أرادت أف 
ذا  توصي الحكومة البريطانية إعالف إلرائهػا وفصػـ قيودهػا عػف كاهػؿ الشػعب العراقػي، وا 

ب ف نهػػػا تممػػػؾ عمػػػ  زمػػػاف قمػػػوب رفعػػػت بريطانيػػػا قيػػػود الوصػػػاية الثقيمػػػة عػػػف كاهػػػؿ الشػػػع
 .(28)أبنائه"
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بالمقابػػػؿ قػػػاـ الممػػػؾ فيصػػػؿ األوؿ حممػػػة إعالميػػػة واضػػػحة لمتػػػروي  إلػػػ  ضػػػرورة 
إجػػػػرا  االنتخابػػػػات الخاصػػػػة بػػػػالمجمس التأسيسػػػػي، وكػػػػاف لػػػػبعض مػػػػف الصػػػػحؼ المؤيػػػػدة 
لبريطانيا دورها في ذلؾ ، فعمػ  سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر نشػرت جريػدة ))العاصػمة(( فػي 

مقااًل أكدت فيه : "ضرورة إنجػاح االنتخابػات بالسػرعة الممكنػة"  1923دس مف آيار السا
ونوهػػت إلػػ  بػػالغ الممػػؾ فيصػػؿ األوؿ ودعوتػػه إلػػ  المشػػاركة فيهػػا، والخطػػوات السػػريعة 

، لػػـ يتػػردد الممػػؾ فيصػػؿ األوؿ عػػف (29)التػػي خطتهػػا حكومتػػه فػػي سػػبيؿ االسػػتقالؿ والتقػػدـ
يف الػػذيف أفتػػوا بحرمػػة المشػاركة فػػي االنتخابػػات، وأكػػد أف توجيػه االنتقػػادات إلػػ  رجػػاؿ الػد

، فػػػي إشػػػارة إلػػػ  بعػػػض رجػػػاؿ الػػػديف مػػػف (30)"الػػػبالد ال يمكػػػف أف تستسػػػمـ لػػػدعوة أجنبيػػػة"
التبعيػػػة الفارسػػػية الػػػذي وقفػػػوا ضػػػد إجػػػرا  انتخابػػػات حػػػرة فػػػي ظػػػؿ الوجػػػود البريطػػػاني فػػػي 

 .(31)العراؽ
ت المجمػػػػس التأسيسػػػػي اتسػػػػـ ويػػػػذكر أف موقػػػػؼ رجػػػػاؿ الػػػػديف مػػػػف إجػػػػرا  انتخابػػػػا

بالمعارضػػػػة لتمػػػػؾ االنتخابػػػػات، وأصػػػػدروا العديػػػػد مػػػػف الفتػػػػاوى التػػػػي حرمػػػػت النػػػػاس مػػػػف 
االشتراؾ فيها، وبا ت كؿ المحاوالت التي اتخذتها السمطات البريطانية والحكومة العراقيػة 
السترضػائهـ بالفشػػؿ، ممػػا أضػػطر السػمطات إلػػ  نفػػيهـ إلػػ  بػالد فػػارس فػػي عهػػد حكومػػة 

ـ( 1923تشػريف األوؿ  15 – 1922تشػريف الثػاني  18المحسف السعدوف األولػ  )عبد 
. وفػػي الوقػػت الػػذي وقفػػت جريػػدة ))االسػػتقالؿ(( ضػػد (32)ـ1923وكػػاف ذلػػؾ فػػي حزيػػراف 

اإلجػػرا ات التػػي اتخػػذتها الحكومػػة مػػف اجػػؿ إنجػػاح االنتخابػػات بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ، 
ؤكػد بػأف : "المنػدوب السػامي البريطػاني قػد ومف بينها نفي المعارضػيف إلقامتهػا، فكتبػت ت

، فقامػػت الحكومػػة بفػػرض األحكػػاـ (33)ألقػػ  بيانػػًا بعػػدـ وجػػود الكػػـ العرفػػي فػػي العػػراؽ لهػػـ"
العرفيػػة بػػؿ البػػد  بانتخابػػات المجمػػس التأسيسػػي، وكأنهػػا كانػػت تنتظػػر اإلشػػارة المعاكسػػة 

ـ بػػيف 1922ع معاهػػدة . فػػ ف مواقػػؼ الصػػحؼ المؤيػػدة لمحكومػػة ابتػػداً  مػػف توقيػػ(34)لبيانػػه
العػػراؽ وبريطانيػػا، ومػػف ثػػـ انتخػػاب أعضػػا  المجمػػس التأسيسػػي العراقػػي عمػػ  العكػػس مػػف 
ذلػػؾ تمامػػًا، حيػػث كرسػػت جريػػدة ))العػػراؽ(( مػػثاًل كػػؿ جهودهػػا مػػف اجػػؿ اإلحاطػػة بأنبػػا  
االنتخابػػات وتشػػجيع النػػاس عمػػ  المشػػاركة فيهػػا، وأدعػػت أف غايػػة طموحهػػا هػػو "إخػػراج 

 .(35)در عم  مناقشة المعاهدة بصورة متكافئة بيف الطرفيف"مجمس وطني قا
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 22) (36)وكخطوة استباقية النجاح تمػؾ االنتخابػات حاولػت وزارة جعفػر العسػكري
ـ( التػػػي خمفػػػت حكومػػػة عبػػػد المحسػػػف السػػػعدوف 1924آب  12 – 1923تشػػريف الثػػػاني 

لػػديف الػػذي األولػػ  اتخػػاذ الػػبعض مػػف اإلجػػرا ات مػػف أجػػؿ نجاحهػػا ومنهػػا إعػػادة رجػػاؿ ا
نفػػػػػػتهـ حكومػػػػػػة عبػػػػػػد المحسػػػػػػف السػػػػػػعدوف إلػػػػػػ  العػػػػػػراؽ بأسػػػػػػتثنا  الشػػػػػػيخ محمػػػػػػد مهػػػػػػدي 

، محاولػػة منهػػا التقميػػؿ مػػف حػػدة المعارضػػة لالنتخابػػات وكسػػبها إلػػ  جانػػب (37)الخالصػػي
 .(38)حكومته

ومػػػػػع نجػػػػػد اف الصػػػػػحؼ العراقيػػػػػة وقفػػػػػػت الجرائػػػػػد العراقيػػػػػة المعارضػػػػػة لمسػػػػػػمطة 
التأسيسػػػػي وقفػػػػت موقفػػػػًا صػػػػمبًا ضػػػػد محػػػػاوالت تزييفهػػػػا، البريطانيػػػػة والنتخابػػػػات المجمػػػػس 

ـ والتصػػديؽ عميهػػا فػػي المجمػػس 1922وطمبػػت مػػف القػػوى الوطنيػػة بضػػرورة ربػػط معاهػػدة 
التأسيسي بقضية الموصؿ، وكاف طابعها العاـ دفع المفكريف وأساتذة المدارس والمحػاميف 

المعاهػدة مػع بريطانيػا وطالب كمية الحقوؽ وغيرهـ لتنظيـ التظاهرات واالحتجاجات ضػد 
، كمػػػا اسػػتثمرت حادثػػػة (39)والمطالبػػة بتعػػديمها قبػػػؿ إبرامهػػا نهائيػػػًا فػػي المجمػػػس التأسيسػػي

االعتػػدا  عمػػ  اثنػػيف مػػف الشػػيوخ المػػواليف لممعاهػػدة مػػف البػػو سػػمطاف، ومحاولػػة الحكومػػة 
 اسػػتراللها لصػػالح قمػػع المعارضػػة وتحجػػيـ دورهػػا فػػي التنديػػد بالمعارضػػة، فاعتقمػػت عػػدداً 
مف المناوئيف لها، فنشرت جريدة الوطف العربي خبػر احتجػاب جريػدة ))االسػتقالؿ(( التػي 
وقفػػػت ضػػػد المعاهػػػدة بشػػػدة وحمػػػاس، فاحتجبػػػت عػػػف الصػػػدور فػػػي الثػػػاني والعشػػػريف مػػػف 

 .(40)ـ1924نيساف 
وجػػػػدت جريػػػػدة نفسػػػػها الفرصػػػػة لمتأكيػػػػد عمػػػػ  مخاطبػػػػة الحكومػػػػة بػػػػالقوؿ : "انكػػػػـ 

ة القػػوؿ وبحريػػة الصػػحافة والحػػاؿ انكػػـ تضػػيقوف عمػػ  حريػػة تطػػالبوف بحريػػة الفكػػر وبحريػػ
. كمػػػػا شػػػػددت جريػػػػدة ))العػػػػالـ العربػػػػي( عمػػػػ  (41)اخػػػػوانكـ وتربطونهػػػػا بقػػػػتمكـ ألصػػػػحابها"

ضػػرورة أف تكػػوف آليػػات االنتخػػاب والترشػػػيح لعضػػوية المجمػػس التأسػػيس شػػفافة، وأكػػػدت 
العراقػي ومكوناتػه بمػا فيهػا أهمية أف يكوف هناؾ تمثياًل نيابيًا لكؿ فئات وطوائػؼ الشػعب 

، وأف تكػػػوف هنػػػاؾ ديمقراطيػػػة تمهػػػد لظهػػػور االحػػػزاب السياسػػػية لكػػػي تسػػػود (42)األقميػػػات
 .(43)األفكار السياسية الوطنية في العراؽ
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ولتؤكد طابعها وتوجهاتها الفكريػة المواليػة لمشػعب، طمبػت فػي مقػاؿ آخػر لهػا فػي 
ف يختػػار النػػواب األكفػػا  القػػادريف شػػهر آب مػػف نفػػس السػػنة مػػف الناخػػب العراقػػي أهميػػة ا

عمػػػ  تمبيػػػة مطالػػػب الشػػػعب وتوجهاتػػػه وعػػػدـ االنشػػػراؿ بمصػػػالحهـ الشخصػػػية وقبضػػػهـ 
المخصصات والراتب في نهاية كؿ شهر ألنهـ سيسقطوف في نظر الشعب الذي أوصمهـ 
إل  هذي المواقع التػي وجػدت لمخدمػة العامػة ال إلػ  تمبيػة حاجػاتهـ الخصوصػية وحضػور 

 .(44)الرسمية الدعوات
لػػػػـ تسػػػػتطع الحكومػػػػة العراقيػػػػة أف تقػػػػؼ حػػػػائاًل أمػػػػاـ معارضػػػػة الجرائػػػػد العراقيػػػػة 

ـ التػػػي كػػػاف مقػػػررًا لهػػػا أف 1922البريطانيػػػة لعػػػاـ -ومحاولتهػػػا التنديػػػد بالمعاهػػػدة العراقيػػػة
تناقش في المجمس التأسيسي، فحاولت عف طريػؽ إغػالؽ الجرائػد الوطنيػة المعارضػة لهػا 

يمها، فقامػػت ب يقػػاؼ جريػػدتي : ))االسػػتقالؿ(( و ))الشػػعب(( فػػي الثػػاني أو المطالبػػة بتعػػد
ـ، وطمػػػػب مديريػػػػة المطبوعػػػػات تعطيػػػػؿ جريػػػػدة ))الربيػػػػع(( 1924والعشػػػػريف مػػػػف نيسػػػػاف 

لصػػػاحبها ومػػػديرها رفائيػػػؿ بطػػػي ورئػػػيس تحريرهػػػا إبػػػراهيـ صػػػالح شػػػكر، وعطمػػػت جريػػػدة 
في الرابع والعشريف مف نيسػاف  ))الناشئة الجديدة(( بموجب قرار عرؼ باسـ "فقد اقتض "

ـ عم  وفؽ كتاب صػادر مػف وزارة الداخميػة لػذي كػاف يؤكػد عػف امكانيػة الحكومػة 1924
 .(45)في مصادرة حرية الراي وحرية الصحافة وحرية االجتماع بموجب "فقد اقتض "

أثارت قضية إعالؽ جريدة ))الناشئة الجديدة(( بأمر مف مديرية المطبوعات التي 
زارة الداخميػػة الػػرأي العػاـ والعػػامميف فػػي المجػػاؿ الصػحفي ألنهػػـ عػػدوا ذلػػؾ منافيػػًا تػرتبط بػػو 

لمدستور والحريػة الصػحفية والديمقراطيػة، فكتػب صػاحبها إبػراهيـ صػالح شػكر مقػااًل حػوؿ 
أسباب تعطيؿ جريدته تعرض فيه لمسمطة الحاكمػة، فهامهػا هجومػًا عنيفػًا بػال هػوادة ونػدد 

مف أسباب واهية عطمت بموجبها جريدته، فكتب يؤكد أف سػبب  فيه إل  ما استندت عميه
تعطيمها يعػود إلػ  كونهػا جريدتػه وألف الحكومػة أبمرتػه أمرهػا بػذلؾ التعطيػؿ، ونشػر نصػه 

وبموجػػػب هػػػذا األمػػػر عطمػػػت )الناشػػػئة  (46)وعمقػػػه عميػػػه قػػػائاًل : "هػػػذا هػػػو أمػػػر الحكومػػػة 
فػػػي هػػػذي األيػػػاـ وتعطيػػػؿ الناشػػػئة الجديػػػدة( وهػػػو أمػػػر غريػػػب ولكػػػف األمػػػور الرريبػػػة كثيػػػرة 

الجديػػدة مػػنهـ. وهػػو أمػػر عجيػػب واألمػػور العجيبػػة ال منػػاص منهػػا ونحػػف موعػػودوف بهػػا 
وبعجائبهػػػا وهػػػذا )آخػػػر الزمػػػاف( وهػػػذي عالئػػػـ السػػػاعة أف )فقػػػد اقتضػػػ ( قضػػػية ال تقبػػػؿ 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

188 

وؿ المناقشة وال تقبؿ التأويؿ وحكـ ال يقبؿ االستئناؼ.." واستطرد إبراهيـ صػالح شػكر ليقػ
: "... أما أف تصادر حريتنا وتعطيؿ صحافتنا بموجب )فقد اقتض ( فذلؾ مما ال عالقػة 
نما هو أمر تسعفي معناي االستبداد واالسػتبداد أمػر ال  له بالدستور والحرية والديمقراطية وا 

 .(47)نتمناي في بالدنا وهي في عهدها الجديد..."
لوطنية وتسػكت األصػوات استطاعت حكومة جعفر العسكري أف تقمع الصحافة ا

المعارضػة لممعاهػػدة مػع بريطانيػػا لكػي تمػػرر فػػي المجمػس التأسيسػػي ومنػع التجمهػػر حػػوؿ 
وأف  (48)بنايػػة المجمػػس، فأوقفػػت عشػػريف رجػػاًل إثػػر المظػػاهرات حػػوؿ المجمػػس التأسيسػػػي

ـ بتػأثير مػف المنػدوب 1924تمرر المعاهػدة قبػؿ منتصػؼ الميػؿ مػف العاشػر مػف حزيػراف 
طػػػاني وبضػػػرط مباشػػػر منػػػه، فأصػػػبحت المعاهػػػدة وثيقػػػة رسػػػمية ألزمػػػت بهػػػا السػػػامي البري

 .(49)الحكومة العراقية
ـ مػػع بريطانيػػا 1922وقفػػت الجرائػػد الوطنيػػة موقفػػًا مشػػرفًا فػػي معارضػػة معاهػػدة 

التػػي أقرهػػا المجمػػس التأسيسػػي، فألقػػت جريػػدة ))االسػػتقالؿ(( الالئمػػة عمػػ  الممػػؾ فيصػػؿ 
ف الػػػػذيف اطمعػػػػػوا عمػػػػ  بنػػػػود المعاهػػػػػدة وعمػػػػ  أالعيػػػػػب األوؿ ألنػػػػه كػػػػاف اكثػػػػػر السياسػػػػيي

جبارهـ العراؽ عم  توقيعها  .(50)البريطانييف وا 
أمػػا جريػػدة ))العػػالـ العربػػي((، فهاجمػػت المعاهػػدة وعػػدتها "ثقيمػػة فمػػف تبػػـر مػػا لػػـ 
يخفػؼ مػف ثقمهػا"، وأكػدت : "اف الشػعب يػأب  قبػػوؿ المعاهػدة والحقهػا مػا لػـ يجػر تعػػديمها 

، ونالت مسألة  تشكيؿ االحػزاب السياسػية اهتمػاـ ))العػالـ (51)ى الوطنية"وفؽ مطالب القو 
العربػػػي(( وقػػػد عػػػدتها حالػػػة صػػػحيحة وديمقراطيػػػة تحػػػت قبػػػة البرلمػػػاف ألف وجػػػود أحػػػزاب 
معارضػػػػة داخػػػػؿ المؤسسػػػػة التشػػػػريعية يعػػػػزز دورهػػػػا، وقالػػػػت بهػػػػذا الصػػػػدد : "مػػػػا احسػػػػف 

لمصػمحة العامػة ومػا أقبحهػػا إذا المعارضػة إذا كانػت مخمصػة تسػع  بوجػداف طػػاهر إلػ  ا
كانػػػػت خبيثػػػػة ترمػػػػػي إلػػػػ  دعايػػػػػات شخصػػػػية بحتػػػػة وتسػػػػػترؿ بهػػػػا سػػػػػحؽ الخصػػػػـ تمػػػػػذذًا 

 .(52)وتشربًا"
ـ بػػػرزت عمػػػ  1922وأثنػػػا  انعقػػػاد المجمػػػس التأسػػػيس ومصػػػادقته عمػػػ  معاهػػػدة 

، فػػػأجيز حػػػزب األمػػػة فػػػي (53)مسػػػرح السياسػػػة العراقيػػػة قضػػػية الدسػػػتور ومشػػػكمة الموصػػػؿ
ـ، فأخػػػذ هػػػذا الحػػػزب عمػػػ  عاتقػػػه صػػػيانة مػػػواد الدسػػػتور، 1924ف آب التاسػػػع عشػػػر مػػػ
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السػػيما أف غالبيػػة أعضػػائه كػػانوا مػػف المحػػاميف ورجػػاؿ القػػانوف، وعمػػؿ الحػػزب مػػف أجػػؿ 
تعميؽ الحياة البرلمانية واالنتخابات ومتابعة القضايا السياسػية التػي كانػت مطروحػة عمػ  

 .(54)الساحة العراقية وأهمها قضية الموصؿ
قطبت قضػػػية الموصػػػؿ الػػػرأي العػػػاـ العراقػػػي والعديػػػد مػػػف الصػػػحؼ العراقيػػػة اسػػػت

 (55)والصحؼ الكردية فعم  سبيؿ المثاؿ تابعت جريدة ))أميد استقالؿ(( )أمؿ االسػتقالؿ(
الكرديػػة باهتمػػػاـ كبيػػر وبحياديػػػة تامػػػة أخبػػار وتطػػػورات مشػػػكمة واليػػة الموصػػػؿ وموضػػػوع 

تجػػزأ مػػف ترابػػه الػػوطني أو انضػػمامها إلػػ  تركيػػا بقائهػػا مػػع العػػراؽ كونهػػا تشػػكؿ جػػز ًا ال ي
 .(56)التي كانت تدعي بها

واسػػػتمرارًا لنهجهػػػا الػػػوطني اسػػػتمرت جريػػػدة ))االسػػػتقالؿ(( بجهػػػدها الػػػوطني فػػػي 
مقااًل  1923الدفاع عف قضية الموصؿ، فكتبت في عددها الصادر في الثامف مف أيموؿ 

ف وجهة نظري أماـ البعثػة الدوليػة التػي أوضحت فيه لمراي العاـ العراقي ضرورة التعبير ع
سترسػػمها عصػػبة األمػػـ لحسػػـ موضػػوعها بشػػكؿ نهػػائي، وردت ))االسػػتقالؿ(( بجػػرأة كبيػػرة 

. فيمػا دعػت ))العػالـ العربػي(( (57)عم  الدعايػة التركيػة التػي طالبػت بضػـ الموصػؿ إليهػا
إلػػ  توقيػػع المعاهػػدة مػػع بريطانيػػا ألنهػػا "مػػع ثقمهػػا البػػاهض، أهػػوف مػػف خسػػارتنا الحميفػػة 

، (58)والموصؿ، وأخؼ وطأة مف عودة الترؾ وأمف عاقبػة مػف بطػش الكمػالييف الالدينيػيف"
أف وأكػػػدت الجريػػػدة ضػػػرورة مسػػػاومة بريطانيػػػا بػػػأف العػػػراؽ مسػػػتعد لعقػػػد المعاهػػػدة شػػػرط 

 .(59)تضمف له والية الموصؿ ألنه ليس عم  استعداد ألف يفرط بها نهائياً 
لـ تكف قضية الموصؿ بعيدة عػف موضػوعات جريػدة ))العػراؽ(( رغػـ أنهػا كانػت 

، فتابعتها أواًل بأوؿ وعبرت عف وجهة نظر الرأي العػاـ العراقػي، (60)ميالة إل  البريطانييف
، ألف والية الموصؿ كانت تهـ (61)زأ مف العراؽوعدت أف مدينة الموصؿ هي جز  ال يتج

كػػؿ العػػراقييف برػػض النظػػر عػػف توجهػػاتهـ وصػػحفهـ عمػػ  اخػػتالؼ مشػػاربها واتجاهاتهػػا 
 .(62)وارتباطاتها

أرسػمت عصػبة األمػـ لجنػػة لمتحقيػؽ فػي موضػوع الموصػػؿ، وأخػذت المجنػة بنظػػر 
ة وسياسػػػػية، االعتبػػػار عواطػػػؼ سػػػػكاف الموصػػػؿ الػػػػذيف فضػػػموا العػػػراؽ ألسػػػػباب اقتصػػػادي

فرفعػػػت المجنػػػة تقريرهػػػا إلػػػ  مجمػػػس عصػػػبة األمػػػـ لمنظػػػر فيػػػه، فػػػاجتمع مجمػػػس العصػػػبة 
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لدراسػػػػة تقريػػػػر لجنػػػػة التحقيػػػػؽ وقػػػػررت فػػػػي النهايػػػػة إبقػػػػا  واليػػػػة الموصػػػػؿ ضػػػػمف السػػػػيادة 
العراقيػػػة، وكػػػاف الػػػنفط هػػػو العامػػػؿ الحاسػػػـ فػػػي تطػػػورات المشػػػكمة وحسػػػمها، ألف بريطانيػػػا 

يف "اف عصػبة األمػـ لػف تتسػمح ببقػا  هػذي الواليػة ضػمف العػراؽ أعممت المسؤوليف العراقي
، (63)مػػا لػػـ تمػػنح شػػركة الػػنفط التركيػػة امتيػػازات بالبحػػث عػػف مكػػاف الػػنفط فػػي هػػذي الواليػػة"

فربطت المجنة إعادة الوالية إل  العراؽ بشرط إعادة نح الشركة البريطانية امتيازات نفطية 
ـ، 1925)شركة نفط العراؽ( في الرابػع مػف آذار  في العراؽ، والتي سميت فيما بعد باسـ

 .(64)( عاماً 75وحصمت عم  امتياز استخراج النفط مف كركوؾ لمدة )
اسػػتمرت مواقػػؼ الصػػحافة العراقيػػة بالػػدفاع عػػف واليػػة الموصػػؿ مػػف دوف توقػػؼ 
ووقفػػػت إلػػػ  جانػػػب الحركػػػة الوطنيػػػة لممطالبػػػة بهػػػا، فقػػػد نشػػػرت الصػػػحافة آرا  الػػػوطنييف 

وهيػػػػأت الػػػػرأي العػػػػاـ لمتمسػػػػؾ بهػػػػا، ودعػػػػت الجمػػػػاهير لمقيػػػػاـ بالمظػػػػاهرات،  واحتجاجػػػػاتهـ
ودعمػػػت نشػػػاط األحػػػزاب والجمعيػػػات التػػػي دافعػػػت عػػػف الموصػػػؿ، فعمػػػ  سػػػبيؿ المثػػػاؿ ال 
الحصػػػػر، أكػػػػدت جريػػػػدة ))االسػػػػتقالؿ( : "أف مسػػػػألة الموصػػػػؿ أصػػػػبحت عقػػػػدة مػػػػف عقػػػػد 

لجرائػػػد العراقيػػػة بحػػػرارة عػػػف . ودافعػػػت ا(65)السياسػػػة واف مسػػػتقبمها أصػػػبح بيػػػد السياسػػػييف"
قضية الموصؿ ودعػت الحكومػة العراقيػة إلػ  ضػرورة التمسػؾ بحػؽ العػراؽ وعػدـ التفػريط 
به لكائف مف كاف والدر عم  دعوة عصبة األمـ القائمة بأف العراؽ غيػر قػادر "عمػ  إدارة 

 .(66)نفسه بنفسه"
عراقػػػي بكػػػؿ وأكػػػدت ))العػػػالـ العربػػػي(( أف قضػػػية الموصػػػؿ شػػػرمت الػػػرأي العػػػاـ ال

طوائفه وشرائحه وصحفه؛ ألف الموصؿ قضية حياة وموت لمعراقييف الذي يعدونها مسػألة 
سياسية داخمية وخارجية معػًا، فػال يوجػد حػزب فػي العػراؽ يرغػب أو يعمػؿ عمػ  فصػؿ أو 

 .(67)عزؿ هذي الوالية مف جسـ الوطف العراقي
ر الذي أسهمت به وهكذا انتهت قضية الموصؿ لصالح العراؽ بفضؿ الدور الكبي

الصحافة العراقية، السيما الوطنية التي حفػزت الػرأي العػاـ العراقػي لمتفاعػؿ معهػا والػدعوة 
إلػػػ  تنظػػػيـ المظػػػاهرات واالحتجاجػػػات ضػػػد االدعػػػا ات التركيػػػة الراميػػػة لمسػػػيطرة عميهػػػا، 
فأرست هذي الصحافة أسس الوطنية الحقة والػدفاع عػف مصػالح العػراؽ وعػدـ التفػريط بهػا 

 . (68)سبب كاف ألي
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وتأكيػػػػػػدًا لنهجهػػػػػػا الفكػػػػػػري نجػػػػػػد اف الصػػػػػػحافة العراقيػػػػػػة منػػػػػػذ منتصػػػػػػؼ سػػػػػػنوات 
العشرينيات مف القػرف الماضػي انشػرمت بموضػوع مهػـ تعمػؽ بحريػة الصػحافة التػي قيػدت 

ـ 1922بتػػدخالت الػػبالط الممكػػي فػػي ضػػو  قػػانوف المطبوعػػات العراقػػي الػػذي صػػدر عػػاـ 
ة الصػحافة، فضػال عػف تػدخالت مجمػس الػوزرا  وانطوى عم  محظػورات عػدة لتقييػد حريػ

 . (69)ودار االعتماد البريطاني التي وضعت قيودًا ثقيمة عم  شؤوف الصحافة وحرياتها
وهذا يعني اف الحكومة العراقية وظفػت القػانوف أعػالي كقيػد فكػري عمػ  الصػحافة 

يتعػػػرض  والتقييػػػد بكػػػؿ مػػػا يمػػػس السياسػػػة العراقيػػػة وتطوراتهػػػا فػػػي تمػػػؾ المرحمػػػة وبعكسػػػه
الصػػحفي او مػػديرها المػػؤوؿ لمعقوبػػات وكمػػا ورد فػػي القػػانوف، فعمػػ  سػػبيؿ المثػػاؿ، سػػيؽ 
المػػػدير المسػػػؤوؿ لجريػػػدة االسػػػتقالؿ عبػػػد الرفػػػور البػػػدري إلػػػ  المحكمػػػة بنػػػا  عمػػػ  طمػػػب 
المدعي العاـ المستند إل  قانوف المطبوعات تحت المادة السادسة مف الباب الثاني عشػر 

عقوبػػػات البرػػػدادي بتهمػػػة طعنػػػه برجػػػاؿ الحكومػػػة الحاضػػػرة بصػػػفتهـ المعػػػدؿ مػػػف قػػػانوف ال
البريطانيػة بقصػد إثػارة االفكػار -النيابية والوزاريػة ونشػري أخبػارًا كاذبػة بمػا يتعمػؽ بالمعاهػدة

ـ بررامة قدرها مائة وخمسوف 1926العامة، فحكمت عميه يوـ السادس مف كانوف الثاني 
ف قػػػانوف المطبوعػػات بنشػػر ذلػػػؾ القػػرار بػػأوؿ عػػػدد ( مػػ12روبيػػة مػػع الزامػػه وفقػػػًا لمػػادة )

يصػػدر مػػف صػػحيفته ))االسػػتقالؿ(( وصػػحيفتي ))العػػراؽ(( و ))العػػالـ العربػػي(( عمػػ  أف 
 .(70)تكوف أجرة النشر عميه

وحكػػػـ عمػػػ  رزوؽ غنػػػاـ المػػػدير المسػػػؤوؿ لجريػػػدة ))العػػػراؽ(( مػػػف قبػػػؿ محكمػػػة 
( روبيػة تعويضػًا إلحػدى 1000أديػة )( روبيػة وت100الجزا  لموا  برداد بررامػة مقػدارها )

المدعيات لقذفها في عشرة أعداد في جريدته، وقررت المحكمػة المصػادرة مجػددا، وقػررت 
( مػػف قػػانوف المطبوعػػات والحكػػـ عميػػه بموجبهػػا 29المحكمػػة نفسػػها معاقبتػػه وفقػػًا لممػػادة )

والزامػه بػأدا   بالررامة البالرة ليرة واحدة عف كػؿ مػف جػرائـ القػذؼ الػثالث المشػتك  عنهػا
( روبيػػة تعويضػػًا لممدعيػػة عميػػه مػػع نشػػر القػػرار فػػي جريدتػػه وفقػػًا لمفقػػرة الثانيػػة مػػف 300)

 .(71)( مف قانوف المطبوعات12( والمادة )29المادة )
لػ   وهكذا كانت الجرائد وأصحابها يتعرضوف بػيف الحػيف وارخػر إلػ  العقوبػات وا 

الحكومػػات المختمفػػة وسياسػػاتها المختمفػػة  إغػػالؽ الجريػػدة مػػدة مػػف الػػزمف ألنهػػا ال تسػػاير
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وعالقاتها مػع بريطانيػا وتوقيعهػا المعاهػدات الجػائرة معهػا، فأضػحت فكػرة حريػة الصػحافة 
مجػػرد كممػػات عمػػ  الػػورؽ رغػػـ أهميتهػػا فػػي النظػػاـ الػػديمقراطي، كونهػػا تمكػػف الشػػعب مػػف 

والثقػافي والمعنػوي، انتخاب ممثميه وفي تكويف الرأي العاـ وتهذيبه ورفع مسػتواي السياسػي 
لهذا عدت الصحافة بشكؿ عاـ "مدرسة الشعب" في حكومات الرأي واألنظمة الديمقراطيػة 

، األمػػػر الػػػذي اتضػػػح فػػػي السػػػنوات التػػػي أعقبػػػت عػػػاـ (72)وتكػػػويف الػػػرأي والػػػرأي المقابػػػؿ
 ـ.1926

 الخاتمة
ي، وتحديػػػدًا فػػػي المػػػدة بعػػػد اسػػػتالـ الممػػػؾ فيصػػػؿ االوؿ مهامػػػه عهػػػد الممكػػػالشػػػهد 

ظهػػػػور صػػػػحافة عراقيػػػػة كػػػػاف قسػػػػـ منهػػػػا تابعػػػػًا   1926 – 1921كممكػػػػًا لمعػػػػراؽ ولممػػػػدة 
لمحكومػػػة ويعبػػػر عػػػف توصػػػياتها السياسػػػية، والقسػػػـ ارخػػػر أصػػػدرها نخبػػػة مػػػف الصػػػحفييف 

وضػػعت المبنػػات فكريػػة وسياسػػية المهنيػػيف المتمرسػػيف فػػي العمػػؿ الصػػحفي، وشػػكموا نخبػػًا 
المعػة فػي تػاريخ الصػحافة العراقيػة، مػنهـ أسػما   الحقيقية لمعمؿ الصحفي العراقي، وبػرز
الصػحؼ التػي اسػتقطبت أعػدادًا كبيػرة مػف القػرا ، كما برزت في المدة نفسها الػبعض مػف 

زبيػة التػي أضػيفت لقائمػة الصػحافة السػابقة التػي كانػت تتعػرض حكما ظهػرت الصػحؼ ال
لمعاهدات مع بريطانيا أو بيف الحيف واالخر لمتعطيؿ والرمؽ بسبب انتقاداتها لالتفاقيات وا

لسياسة بعض الوزارات العراقية، وغالبًا ما تعرض كتاب ومحرر وهػذي الصػحؼ لالعتقػاؿ 
واالبعاد عف عممهـ بسبب مواقفهـ الوطنية أو السياسية مف األحػداث التػي شػهدها العػراؽ 

 الممؾ فيصؿ األوؿ. دعهالمدة األول  مف في 
أو تيػػػار سياسػػػي صػػػحيفة خاطفػػػة أصػػػبح لكػػػؿ حػػػزب سياسػػػي أو جماعػػػة معينػػػة 

باسمه ومعبرة عف توجهاته السياسية والفكرية، وكػاف ذلػؾ حالػة صػحية وتعبػر عػف أهميػة 
الصحافة في حياة الناس، فكاف مف الطبيعي أف يكوف لكؿ عراقي مهتـ بالحداث صحيفة 

 االخبار اليومية وما تنشري عم  صفحاتها المختمفة. عف طريقهامعينة يتابع 
، تػي شػكمت فػي وقتهػامحكومػات العراقيػة الل هػافي انتقاداتتمؾ الصحافة دد لـ تتر و 

فػي العػراؽ ولنظػامهـ االنتػدابي والمعاهػدات التػي ات البريطانيػة مسياسقويًا لوقفت ندًا كما 
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ات األخػػرى التػػي أعقبتهػػا وانتهػػاً  بمعاهػػد 1922عقػػدوها مػػع العػػراؽ ابتػػداً  مػػف معاهػػدة 
 ـ .1926 وحت  عاـ

ـ مف إف صدور بعػض هػذي الصػحؼ لػـ يػدـ طػوياًل، وغالبػًا مػا كانػت وعم  الرغ
ترمؽ ألشهر متعددة أو نهائيًا ألسباب مختمفة، إال أف الصحفييف العامميف فيها لػـ يتوقفػوا 

ؼ أخػػرى، واضػػطروا لنشػػر حعػػف العمػػؿ الصػػحفي، فقػػد انتقػػؿ قسػػـ مػػنهـ لمعمػػؿ فػػي صػػ
دئهـ وأفكػػػػػارهـ شػػػػػت  صػػػػػنوؼ موضػػػػػوعاتهـ بأسػػػػػما  مسػػػػػتعارة، وتحممػػػػػوا فػػػػػي سػػػػػبيؿ مبػػػػػا

لمجمػاهير التػي يتػابعوف مقػاالتهـ وأخبػارهـ  ـاالضطهاد والتعسؼ مف اجؿ إيصػاؿ أفكػاره
 بضمير حي وقمـ رشيؽ.

بالمقابؿ لـ يكف بامكاف الممؾ فيصؿ األوؿ أف يرض النظر عف وجود الصحافة 
لمحصوؿ ييف بريطانضرط عم  الاإلفادة منه بالفي عهدي، ألنه وجد في بعضها ما يمكف 

منهـ عم  بعض المكاسػب تطبيقػًا لسياسػته التػي عرفػت بسياسػة ))خػذ وطالػب((، فكانػت 
الصػػحافة خيػػػر معبػػػر عػػف بعػػػض توجهاتػػػه والقػػادرة عمػػػ  نقػػػؿ مطالػػب العػػػراقييف الوطنيػػػة 

 واظهار استيائهـ مف السياسة البريطانية في العراؽ.
العػػػراقييف فػػػي وطػػػف  لقػػػد كانػػػت الصػػػحافة العراقيػػػة المسػػػاف المعبػػػر عػػػف طموحػػػات

مستقؿ وارادة حقيقية تمثمهـ، وأدى الصحفيوف رسالتهـ الصحفية، رغـ امكاناتهـ المحدودة 
وضعؼ الجوانب الفنية في عهد الممؾ فيصؿ األوؿ، فاستحقوا بذلؾ أف يكونوا الػرواد فػي 
المجػػػػاؿ الصػػػػحفي كػػػػونهـ كػػػػانوا يمثمػػػػوف السػػػػمطة الرابعػػػػة فػػػػي النظػػػػاـ السياسػػػػي العراقػػػػي 

 عاصر.الم
 

                                                           
صػػػػباح مهػػػػدي رمػػػػيض، صػػػػحافة العهػػػػد الممكػػػػي مصػػػػدر لدراسػػػػة تػػػػاريخ العػػػػراؽ المعاصػػػػر )ابحػػػػاث  (1)

 . 17ـ ص2010ودراسات(، بيروت 

(، السػنة الثامنػة، 10-9افة العربيػة، "قضػايا عربيػة" )مجمػة (، العػدداف )عبد الوهاب الكيالي، الصػح (2)
 .163، ص1981تشريف االوؿ، بيروت،  -ايموؿ

 .198، ص 1971فائؽ بطي، اعالـ في صحافة العراؽ برداد،  (3)
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لمتفصيؿ عف هػذا الموضػوع يراجػع: عبػد اي الياسػري، االتجاهػات االسػتعمارية بعػد الحػرب العالميػة  (4)

 .90-87ـ ص1958االول ، برداد، 
ـ ودرس فػػػي حمقػػػات المسػػػاجد ببرػػػداد، وتتممػػػذ عمػػػ  يػػػد محمػػػود شػػػكري 1892ولػػػد فػػػي برػػػداد عػػػاـ  (5)

( 17االلوسي ونجـ الديف الواعظ وغيرهـ مف العمما  ورجػاؿ الفكػر. اقػتحـ ميػداف الصػحافة وعمػري )
اسػماها ))شػمس المعػارؼ((.  ـ مجمػة1913سنة ونشر في جريدة ))ما بػيف النهػريف((. اصػدر عػاـ 

ـ وبعد صدور 1921وعرؼ عنه معارضته لحكـ االتحادييف. اصدر مجمة ))الناشئة الجديدة(( عاـ 
العػػدد الرابػػع منهػػا، توقفػػت عػػف الصػػدور. وقػػؼ الػػ  جانػػب الػػوطنييف ومػػنهـ جعفػػر ابػػو الػػتمف. تػػوفي 

( 49مػػة( برػػداد، العػػدد)ـ. زهيػػر احمػػد القيسػػي، ابػػراهيـ صػػالح شػػكر، ))ألػػؼ بػػا (( )مج1944عػػاـ 
 .70-63ـ ، ص1975

 . 51فائؽ بطي، اعالـ في صحافة العراؽ، ص (6)

لمتفصػػيؿ عنهػػا يراجػػع: فػػاهـ نعمػػة ادريػػس الياسػػري، جريػػدة العػػالـ العربػػي: دراسػػة فكريػػة سياسػػية فػػي  (7)
 -يػة، اطروحة دكتػوراي غيػر منشػورة، كميػة الترب1930-1924مواقفها مف القضايا الوطنية والقومية 

 ـ .2002جامعة القادسية، 

ـ وكػػاف االبػػف الثالػػث 1883ولػػد فيصػػؿ بػػف الحسػػيف فػػي مدينػػة الطػػائؼ فػػي العشػػريف مػػف ايػػار عػػاـ  (8)
ـ( 1920-1918لشػػػريؼ مكػػػة حسػػػيف بػػػف عمػػػي الهاشػػػمي. اسػػػس الحكومػػػة العربيػػػة فػػػي دمشػػػػؽ )

-1921) واسػػقطت فرنسػػا حكومتػػه بعػػػد معركػػة )ميسػػموف(. اصػػبح ممكػػػا عمػػ  عػػرش العػػراؽ لممػػػدة
ـ ونقػػؿ جثمانػػه الػػ  العػػػراؽ. ينظػػر: عبػػد الوهػػاب الكيػػػالي 1933ـ( تػػوفي فػػي سويسػػرا عػػػاـ 1933

، عػال  جاسػـ محمػد، الممػؾ فيصػؿ 680ـ ص1974وكامؿ زهيػري، الموسػوعة السياسػية، بيػروت، 
 ـ.1990( برداد، 1933-1883االوؿ )حياته ودوري السياسي في الثورة العربية وسوريا والعراؽ

ـ ، 1987، برػػػػداد، 1932-1921ظػػػػر: فػػػػاروؽ صػػػػالح العمػػػػر، االحػػػػزاب السياسػػػػية فػػػػي العػػػػراؽ ين (9)
 . 306ص

 . 18صباح مهدي رميض، المصدر السابؽ، ص (10)

تػػـ احالػػة الطمػػب الػػ  المنػػدوب السػػامي البريطػػاني برسػػي كػػوكس الػػذي راى ضػػرورة عرضػػه عمػػػ   (11)
الطمب كؿ مف : اميف الجرجفجػي واحمػد مجمس الوزرا  لررض البحث والتدقيؽ،  واشترؾ في تقديـ 

الطاهر وعبد الرسوؿ كبػه ومهػدي الجرجفجػي واسػد اي الحسػيني وواصػؼ وفػائي ومحمػد حسػف كبػه 
ومهدي البير وعبدالرزاؽ الدرزي وعبػدالجميؿ عػوني، وابمػف الحػزب وزارة الداخميػة بػاف معتمػد الحػزب 

تػػػاريخ االحػػػػزاب السياسػػػػية العراقيػػػػة  هػػػو امػػػػيف الجرجفجػػػػي ، لمتفصػػػيؿ ينظػػػػر: عبػػػػدالرزاؽ الحسػػػػني،
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، احالـ حسيف جميؿ، االفكار السياسية لالحػزاب 48ـ ص 1983، بيروت،  2، ط1918-1958
 .30ـ، ص1985، برداد، 1932-1922العراقية في عهد االنتداب 

 ـ مف اسرة عراقية تجارية عريقة. لـ يتجػه نحػو الوظػائؼ الحكوميػة، وانمػا1881ولد في برداد عاـ  (12)
ـ. لمتفصػيؿ عنػػه 1945عمػؿ فػي التجػارة كاسػػرته ودخػؿ عػالـ السياسػػة منػذ وقػت مبكػر. تػػوفي عػاـ 

-1908يراجػػع: عبػػدالرزاؽ عبػػد الػػدراجي، جعفػػر ابػػو الػػتمف ودوري فػػي الحركػػة الوطنيػػة  فػػي العػػراؽ 
 .28-27ـ ص1978،  2، برداد، ط 1945

لرزاؽ الحسػني، تػاريخ العػراؽ السياسػي قدـ الطمب مع جعفر ابو التمف حمدي الباججي ينظر: عبدا (13)
 .25ـ ، ص1983، بيروت، 2،ج6الحديث، ط

كػػاف المنػػدوب السػػامي فػػي العػػراؽ فػػي وقتهػػا المسػػتر برسػػي كػػوكس. ينظػػر: فػػاروؽ صػػالح العمػػر،  (14)
 .305المصدر السابؽ،ص

 ـ نائبػػا عػػف1910ـ وهػػو مػػف عائمػػة ترجػػع باالصػػؿ الػػ  الحجػػاز. انتخػػب عػػاـ 1879ولػػد فػػي عػػاـ  (15)
المنتفؾ في مجمس المبعوثاف العثماني عػف حػزب االتحػاد والترقػي، واعيػد انتخابػه اكثػر مػف مػرة فػي 

ـ وزيرا لمعدلية في وزارة عبػدالرحمف النقيػب الثانيػة، وعػيف وزيػرا 1922المجمس نفسه. عيف في عاـ 
. مػات منتحػرا ـ1922تشػريف الثػاني 8لمداخمية في وزارة عبدالرحمف النقيب الثالثة. شكؿ وزارته فػي 

، برػداد، 1ـ. ينظر: خالد احمد الجػواؿ، موسػوعة اعػالـ كبػار سياسػة العػراؽ الممكػي، ج1929عاـ 
 .465ـ ، ص2013

 .84ـ، ص1976ينظر: فائؽ بطي، الموسوعة الصحفية العراقية، برداد، (16)
 .18صباح مهدي رميض، المصدر السابؽ، ص (17)

 .198فائؽ بطي، اعالـ في صحافة العراؽ، ص (18)
 ـ.1922))العاصمة(( )جريدة(، برداد، العدد األوؿ، الخامس مف تشريف الثاني (19)

 .55، ص1961فائؽ بطي، صحافة العراؽ تاريخها وكفاح أجيالها، برداد،  (20)
 . 27صباح مهدي رميض، المصدر السابؽ، ص (21)
 .39ـ، ص1969ينظر : يعكوب يوسؼ كوريا، حكايات عف الصحافة في العراؽ، ج، برداد،  (22)

 .40مقتبس مف المصدر نفسه، ص (23)
، برػػػداد، 1932-1922ينظػػػر : أحمػػػد رفيػػػؽ البرقػػػاوي، العالقػػػات السياسػػػية بػػػيف العػػػراؽ وبريطانيػػػا  (24)

 .201ـ، ص1980
 ـ.1922آذار  10(، 53))االستقالؿ(( جريدة، العدد ) (25)

 ـ.1922آذار  29(، 68المصدر نفسه، العدد ) (26)
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ـ، 1975، النجػؼ األشػرؼ، 1933-1921دي العكاـ، الحركػة الوطنيػة فػي العػراؽ عبد االمير ها (27)

 .78ص
 ـ.1922مارس  28(، 67))االستقالؿ((، العدد ) (28)
 ـ.1923آيار  6(، 167))العاصمة((، العدد ) (29)
 ـ.1923آيار  21(، 915))العراؽ((، جريدة، العدد ) (30)
 .177ؿ...، صينظر : عال  جاسـ محمد، الممؾ فيصؿ األو  (31)
حنػػػػا بطػػػػاطو، العػػػػراؽ )الطبقػػػػات االجتماعيػػػػة والحركػػػػات الثوريػػػػة فػػػػي العهػػػػد العثمػػػػاني حتػػػػ  قيػػػػاـ  (32)

 .362ـ، ص2005، طهراف، 1الجمهورية(، ترجمة : عفيؼ الرزاز، ج
 ـ.1923حزيراف  21(، 151))االستقالؿ((، العدد ) (33)
)دراسػػة تاريخيػػة(، رسػػالة ماجسػػتير  1933-1921فيػػاف حسػػيف أحمػػد، حريػػة الصػػحافة فػػي العػػراؽ  (34)

 .26ـ، ص2014غير منشورة، كمية التربية لمبنات، جامعة برداد، 
ـ؛ ولمتفصػػػػيؿ عػػػػف مواقػػػػؼ جريػػػػدة 1923تشػػػػريف األوؿ  24(، 741ينظػػػػر : ))العػػػػراؽ((، العػػػػدد ) (35)

))العػػػراؽ(( يراجػػػع : حسػػػاف ريكػػػاف خمػػػؼ الػػػدليمي، جريػػػدة العػػػراؽ مواقفهػػػا مػػػف االحػػػداث والقضػػػايا 
، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػورة، معهػػػد التػػػاريخ العربػػػي والتػػػراث 1932-1920الوطنيػػػة والقوميػػػة 

 ـ.2002العممي لمدراسات العميا، برداد، 
ـ فػػي قريػػة )عسػػكر( فػػي كركػػوؾ. أكمػػؿ دراسػػته االبتدائيػػة والثانويػػة فػػي برػػداد، 1885ولػػد فػػي عػػاـ  (36)

ـ برتبػػػة )مػػػالـز ثػػػاف(. خػػػدـ فػػػي 1910اـ وتخػػػرج مػػػف المدرسػػػة العسػػػكرية الحربيػػػة فػػػي اسػػػتانبوؿ عػػػ
( سػػنوات لمتػػدريب عمػػ  الفنػػوف 3الجػػيش العثمػػاني حتػػ  وصػػؿ إلػػ  رتبػػة )عقيػػد(، أقػػاـ فػػي ألمانيػػا )

العسكرية، حارب الحمفا  في الحرب العالمية األول  مع العثمانييف في ليبيػا ومصػر، وأسػر عمػ  يػد 
ـ، أنضػـ إلػ  جػيش الثػورة العربيػة فػي الحجػاز 1916البريطانييف الذيف أطمقوا سراحه فيما بعد عػاـ 

ـ، وقبمهػػا كػػاف أوؿ وزيػػر 1923ـ، عػػاد إلػػ  العػػراؽ وعػػيف متصػػرفًا لمػػوا  الموصػػؿ عػػاـ 1916عػػاـ 
ـ عند تشكيؿ الجيش العراقي. استوزر مرتيف. كاف ال يؤمف بالعنؼ. قتؿ أثنا  1921دفاع في عاـ 

: عال  جاسـ محمد، جعفر العسػكري ودوري  ـ. لمتفصيؿ عنه يراجع1936انقالب بكر صدقي عاـ 
 ـ.1987، برداد، 1936السياسي والعسكري في تاريخ العراؽ حت  عاـ 

ـ في برداد، وهو االبف األكبر رية اي الشيخ مهدي خالصي. نفي إلػ  بػالد فػارس 1880ولد عاـ  (37)
جػػذور التقػػارب بػػيف  ـ، حػػاوؿ بنػػا 1949ـ، ولػػـ يعػػد إلػػ  العػػراؽ مػػف منفػػاي إال فػػي عػػاـ 1922عػػاـ 

ـ. ينظػػػر : عػػػادؿ رؤوؼ، عػػػراؽ بػػػال قيػػػادة، قػػػرا ة فػػػي أزمػػػة 1963المػػػذاهب المختمفػػػة، تػػػوفي عػػػاـ 
 .149-147ـ، ص2002القيادة اإلسالمية الشيعية في العراؽ الحديث، دمشؽ، 
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 .88عال  جاسـ محمد، جعفر العسكري ...، ص (38)
 .219، ص1، جعبد الرزاؽ الحسني، تاريخ الوزارات العراقية (39)
 ـ.1924نيساف  22(، 18))العالـ العربي(( )جريدة(، برداد، العدد ) (40)
 المصدر نفسه. (41)
 .93فاهـ الياسري، المصدر السابؽ، ص (42)
 ـ.1924آب  1(، 110))العالـ العربي((، العدد ) (43)
 .1924آب  27(، 131))العالـ العربي((، العدد ) (44)
. فقػػد اقتضػػ  أف تسػػحب اإلذف الممنػػوح لكػػـ إلصػػدار الناشػػئة الجديػػدة جػػا  فػػي امػػر التعطيػػؿ : "..(45)

وذلػػػػؾ إلشػػػػعارنا بػػػػاألمر ودمػػػػتـ". مػػػػدير المطبوعػػػػات. ممفػػػػات وزارة الداخميػػػػة العراقيػػػػة، ممفػػػػات سػػػػنة 
 24( فػػػي 3013، كتػػاب مػػػف وزارة الداخميػػػة إلػػ  مػػػدير جريػػػدة ))الناشػػئة الجديػػػدة((، العػػػدد )1924
 . 91ـ، الوثيقة رقـ 1924نيساف 

 .146، ص1978عبد الحميد الرشودي وآخروف، ابراهيـ صالح شكر )حياته وآثاري(، برداد،  (46)
 .66نقال عف : يعكوب يوسؼ كوريا، حكايات عف الصحافة في العراؽ، ص (47)
 ـ.1924حزيراف  8(، 64))العالـ العربي((، العدد ) (48)
 .31فياف حسيف أحمد، المصدر السابؽ، ص (49)
 ـ.1924حزيراف  12(، 436قالؿ((، العدد )))االست (50)
 . 1924نيساف  19(، 31))العالـ العربي((، العدد ) (51)
 ـ.1925تموز  16(، 403المصدر نفسه، العدد ) (52)
 ـ.1977، برداد، 3لمتفصيؿ عف مشكمة الموصؿ يراجع : فاضؿ حسيف، مشكمة الموصؿ، ط (53)
 .33فياف حسيف أحمد، المصدر السابؽ، ص (54)
ـ، وهػي جريػدة سياسػية كرديػة صػدر منهػا 1923أيموؿ  20صدر العدد األوؿ مف هذي الجريدة في  (55)

( عددًا. ينظر : فاروؽ عمي عمر، الصحافة الكردية في العراؽ، رسالة ماجستير غير منشورة، 26)
 .88-87، ص2007كمية ارداب، جامعة برداد، 

حفيػػد فػػي السػػميمانية. ينظػػر: ))أميػػد اسػػتقالؿ(( كانػػت تمػػؾ الجريػػدة لسػػاف جماعػػة الشػػيخ محمػػود ال (56)
 ـ.1923)جريدة(، السميمانية، العدد الثالث، الثالث مف أيموؿ 

 ـ.1923(، الثامف مف ايموؿ 223))االستقالؿ((، العدد ) (57)
 ـ.1924آيار  27(، 60))العالـ العربي((، العدد ) (58)
 .127فاهـ الياسري، المصدر السابؽ، ص (59)



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

118 

                                                                                                                                                        
، 1949الرد آيرالند، العراؽ : دراسػة فػي تطػوري السياسػي، ترجمػة : جعفػر الخيػاط، برػداد، فميب وي (60)

 .52ص
 . 63حساف ريكاف خمؼ الدليمي، المصدر السابؽ، ص (61)
 .93ـ، ص1948عبد اي محمد العموي، قضية الموصؿ في المجالت العراقية، برداد،  (62)
 .35فياف حسيف أحمد، المصدر السابؽ، ص (63)
 .56-55ـ، ص1980ينظر : فاضؿ حسيف وآخروف، تاريخ العراؽ المعاصر، برداد،  (64)
 .1924تشريف األوؿ  18(، 257))االستقالؿ((، العدد ) (65)
ـ. عممػا اف هػذي الجريػدة كانػت 1926كػانوف الثػاني  22))ندا  الشػعب((، جريػدة، العػدد )الثالػث(،  (66)

ـ 1926الهاشػػمي وصػػػدرت فػػي كػػػانوف الثػػػاني لسػػاف حػػػاؿ حػػزب الشػػػعب الػػذي ألفػػػه الػػزعيـ ياسػػػيف 
ـ. ينظػػػػر : عبػػػػد الوهػػػػاب الكيػػػػالي، 1926البريطانيػػػػة لعػػػػاـ -وعرفػػػػت بمعارضػػػػتها لممعاهػػػػدة العراقيػػػػة

 .163الصحافة العربية، ص
 ـ.1926نيساف  17(، 636))العالـ العربي((، العدد ) (67)
 .96عبد اي محمد العموي، المصدر السابؽ، ص (68)
عػدـ اصػدار أو كتابػة  1922مػا جػا  فػي القػانوف المطبوعػات الػذي صػدر فػي عػاـ  كاف مػف ابػرز (69)

مقالة سياسية تتعمؽ بالسياسات الحكومية مف دوف أخذ الموافقة والتأكػد مػف صػحة المعمومػات، عػدـ 
المساس بالشخصيات السياسية ذات العالقة ب دارة الدولة، عدـ التطرؽ لمسياسة الخارجية التي تقػـو 

لػػة ومحاولػػة انتقادهػػا، التأكيػػد عمػػ  االلتػػزاـ بضػػوابط العمػػؿ الصػػحفي واالبتعػػاد عػػف القػػذؼ بهػػا الدو 
والتجريح . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: غازي دحاـ فهد المرسومي، البالط الممكي فػي العػراؽ ودوري 

، اطروحػػة دكتػػوراي غيػػر منشػػورة، كميػػة ارداب، جامعػػة برػػداد، 1933-1921فػػي الحيػػاة السياسػػية 
 .174ـ، ص1991

 ـ.1926كانوف الثاني  10(، 749))االستقالؿ((، العدد ) (70)
 ـ.1926نيساف  12(، 71))ندا  الشعب((، العدد ) (71)
 .1ـ، ص1950عبد اي اسماعيؿ البستاني، حرية الصحافة : دراسة مقارنة، القاهرة،  (72)
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 المصادر :
 أوال: الوثائق العراقية الرسمية

، كتػاب مػف وزارة الداخميػة إلػػ  1924العراقيػة، ممفػات سػنة ممفػات وزارة الداخميػة  .1
ـ، 1924نيسػػػػػاف  24( فػػػػػي 3013مػػػػػدير جريػػػػػدة ))الناشػػػػػئة الجديػػػػػدة((، العػػػػػدد )

 .91الوثيقة رقـ 
 ثانيًا: الكتب العربية والمعربة

احػػػػالـ حسػػػػيف جميػػػػؿ، االفكػػػػار السياسػػػػية لالحػػػػزاب العراقيػػػػة فػػػػي عهػػػػد االنتػػػػداب  .1
 ـ.1985، برداد، 1922-1932

، 1932-1922أحمػد رفيػؽ البرقػاوي، العالقػػات السياسػية بػيف العػراؽ وبريطانيػػا  .2
 ـ.1980برداد، 

حنا بطػاطو، العػراؽ )الطبقػات االجتماعيػة والحركػات الثوريػة فػي العهػد العثمػاني  .3
 ـ.2005، طهراف، 1حت  قياـ الجمهورية(، ترجمة : عفيؼ الرزاز، ج

، برػػػداد، 1سػػػة العػػػراؽ الممكػػػي، جخالػػػد احمػػػد الجػػػواؿ، موسػػػوعة اعػػػالـ كبػػػار سيا .4
 ـ.2013

صػػػػباح مهػػػػدي رمػػػػيض، صػػػػحافة العهػػػػد الممكػػػػي مصػػػػدر لدراسػػػػة تػػػػاريخ العػػػػراؽ  .5
 ـ .2010المعاصر )ابحاث ودراسات(، بيروت 

عػػػادؿ رؤوؼ، عػػػراؽ بػػػال قيػػػادة، قػػػرا ة فػػػي أزمػػػة القيػػػادة اإلسػػػالمية الشػػػيعية فػػػي  .6
 ـ.2002العراؽ الحديث، دمشؽ، 

، النجػػؼ 1933-1921الحركػػة الوطنيػػة فػػي العػػراؽ  عبػػد االميػػر هػػادي العكػػاـ، .7
 ـ.1975األشرؼ، 

 ـ.1950عبد اي اسماعيؿ البستاني، حرية الصحافة : دراسة مقارنة، القاهرة،  .8
عبػػد اي الياسػػري، االتجاهػػات االسػػتعمارية بعػػد الحػػرب العالميػػة االولػػ ، برػػداد،   .9

 ـ .1958
 ـ.1948ت العراقية، برداد، عبد اي محمد العموي، قضية الموصؿ في المجال .10
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 ـ .1974عبد الوهاب الكيالي وكامؿ زهيري، الموسوعة السياسية، بيروت،  .11
،  2، ط1958-1918عبػدالرزاؽ الحسػني، تػػاريخ االحػزاب السياسػية العراقيػػة  .12

 ـ.1983بيروت، 
 ـ.1983، بيروت، 2،ج6لسياسي الحديث، طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، تاريخ العراؽ ا .13

 .1982، بيروت، 1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، تاريخ الوزارات العراقية، ج .14
عبػػػدالرزاؽ عبػػػد الػػػدراجي، جعفػػػر ابػػػو الػػػتمف ودوري فػػػي الحركػػػة الوطنيػػػة  فػػػي  .15

 ـ .1978،  2، برداد، ط 1945-1908العراؽ 

  جاسػػػػـ محمػػػػد، الممػػػػؾ فيصػػػػؿ االوؿ )حياتػػػػه ودوري السياسػػػػي فػػػػي الثػػػػورة عػػػػال .16
 ـ.1990( برداد، 1933-1883العربية وسوريا والعراؽ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، جعفػػر العسػػكري ودوري السياسػػي والعسػػكري فػػي تػػاريخ العػػراؽ  .17
 ـ.1987، برداد، 1936حت  عاـ 

، برػػداد، 1932-1921اروؽ صػػالح العمػػر، االحػػزاب السياسػػية فػػي العػػراؽ فػػ .18
 ـ.1987

 ـ1977، برداد، 3فاضؿ حسيف، مشكمة الموصؿ، ط .19

 ـ.1980ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وآخروف، تاريخ العراؽ المعاصر، برداد،  .20
 .1971، فائؽ بطي، اعالـ في صحافة العراؽ برداد .21

 ـ.1976ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، الموسوعة الصحفية العراقية، برداد، .22
 .1961ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، صحافة العراؽ تاريخها وكفاح أجيالها، برداد،  .23
جعفػػػر  فميػػػب ويػػػالرد آيرالنػػػد، العػػػراؽ : دراسػػػة فػػػي تطػػػوري السياسػػػي، ترجمػػػة : .24

 .1949الخياط، برداد، 
، برػػػػػداد، 1يعكػػػػػوب يوسػػػػػؼ كوريػػػػػا، حكايػػػػػات عػػػػػف الصػػػػػحافة فػػػػػي العػػػػػراؽ، ج .25

 ـ.1969

 
 ثالثًا: الرسائل واالطاريح
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حساف ريكاف خمؼ الدليمي، جريدة العراؽ مواقفها مف االحداث والقضايا الوطنية  .1
ي ، رسػػػالة ماجسػػتير غيػػػر منشػػورة، معهػػػد التػػاريخ العربػػػ1932-1920والقوميػػة 

 ـ.2002والتراث العممي لمدراسات العميا، برداد، 
غازي دحاـ فهد المرسومي، البالط الممكي فػي العػراؽ ودوري فػي الحيػاة السياسػية  .2

، اطروحػػػػة دكتػػػػوراي غيػػػػر منشػػػػورة، كميػػػػة ارداب، جامعػػػػة برػػػػداد، 1921-1933
 ـ.1991

رة، فػاروؽ عمػي عمػر، الصػحافة الكرديػة فػي العػراؽ، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػػو  .3
 .2007كمية ارداب، جامعة برداد، 

فػػػاهـ نعمػػػة ادريػػػس الياسػػػري، جريػػػدة العػػػالـ العربػػػي: دراسػػػة فكريػػػة سياسػػػية فػػػي  .4
، اطروحػػػة دكتػػػوراي غيػػػر 1930-1924مواقفهػػػا مػػػف القضػػػايا الوطنيػػػة والقوميػػػة 

 ـ .2002جامعة القادسية،  -منشورة، كمية التربية

)دراسػة تاريخيػة(،  1933-1921فياف حسيف أحمد، حرية الصحافة فػي العػراؽ  .5
 ـ.2014رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية لمبنات، جامعة برداد، 

 رابعًا: الصحف والمجالت:
 21(، 151ـ ، العػػػػػػدد )1922آذار  10(، 53))االسػػػػػػتقالؿ(( جريػػػػػػدة، العػػػػػػدد ) .1

تشػػريف  18(، 257ـ ، العػػدد )1923ايمػػوؿ  8(، 223ـ، العػػدد )1923حزيػراف 
مػػارس  28(، 67ـ ، العػػدد )1924حزيػػراف  12(، 436، العػػدد ) 1924األوؿ 
 ـ.1926كانوف الثاني  10(، 749ـ ، العدد )1922

آيػػػػػار  6(، 167ـ، العػػػػػدد )1922تشػػػػػريف الثػػػػػاني 5(، 1))العاصػػػػػمة(( ، العػػػػػدد) .2
ـ ، 1924آب  1(، 110ـ ، العػػدد )1924نيسػػاف  22(، 18ـ ، العػدد )1923
 .1924آب  27(، 131العدد )

آيػػػار  27(، 60، العػػػدد ) 1924نيسػػػاف  19(، 31لعػػػالـ العربػػػي((، العػػػدد )))ا  .3
حزيػػػػػػػػػػراف  8(، 64ـ ، العػػػػػػػػػػدد )1926نيسػػػػػػػػػػاف  17(، 636ـ ، العػػػػػػػػػػدد )1924
 ـ.1924
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آيار  21(، 915ـ، العدد )1923تشريف األوؿ  24(، 741))العراؽ((، العدد )  .4
 ـ.1923

 ـ.1923أيموؿ  3(، 3))أميد استقالؿ( ، السميمانية، العدد ) .5
ـ ، جريػػػدة، العػػػدد )الثالػػػث(، 1926نيسػػػاف  12(، 71))نػػػدا  الشػػػعب((، العػػػدد ) .6

 ـ. 1926كانوف الثاني  22
 خامسًا: البحوث

( 49زهير احمد القيسي، ابراهيـ صالح شكر، ))ألؼ با (( )مجمة( برداد، العػدد) .1
 ـ.1975

داف عبػػػػد الوهػػػػاب الكيػػػػالي، الصػػػػحافة العربيػػػػة، "قضػػػػايا عربيػػػػة" )مجمػػػػة (، العػػػػد .2
 .1981تشريف االوؿ، بيروت،  -)التاسع و العاشر(، ايموؿ

 


