
 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

2373 

 الصحفية وجهىده غنيمة اهلل رزق يىسف
 م.م. عمي ظاهر محسن 

 المديرية العامة لمتربية في محافظة النجف االشرف
aliao13726@gmail.com 

 الممخص:
 أىم: خالل من وذلك الصحفية، غنيمة اهلل رزق يوسف العراقي ناقش ىذا الموضوع جيود

 ناقش كما. نشرىا التي المقاالت أىم وكذلك فييا، كتب والتي تأسيسيا، في شارك التي الصحف
وتوصل البحث لعدة نتائج،  .المراحل ىذه من غنيمة وموقع وتطورىا العراقية الصحافة مراحل البحث

 كانت لغنيمة والحزبية السياسية الخمفيةالعراقية،  الصحافة في المساىمين أوائل أبرزىا: غنيمة من
 الصحفي. إسيامو عمى ميما عامال

 (.غنيمة، الصحافة، العراق)الكممات المفتاحية: 
Youssef Rizkallah Ghanima and his journalistic efforts 

Ali Zaher Mohsen 

The General Directorate of Education in Najaf Governorate 

Abstracts:  
This topic discussed the efforts of the Iraqi Youssef Rizkallah 

Ghanima, through: the most important newspapers that he co-founded and in 

which he wrote, as well as the most important articles he published. The 

research also discussed the stages of the Iraqi press and its development and 

the location of Ghanima from these stages. The research reached several 

results, most notably: Ghanima is one of the first contributors to the Iraqi 

press. Ghanima's political and partisan background was an important factor in 

his journalistic contribution. 

Keywords: )Ghanimah, the press, Iraq(. 

 :مقدمة
مما ال شك فيو أن الصحافة في أي بمد من البمدان ىي إحدى النوافذ المعبرة 

 نياأ في المجتمعات بوجو عام في الصحافة أىمية عن وعي وضمير ىذا البمد، وترجع
، كما أنيا تمعب دورا محوريا المجتمع في تحدث التي خبارواأل نباءاأل بكافة األفراد تزود

 في التوعية الجمعية لألفراد.
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كما أنيا تؤدي دوًرا طميعيا، فيي أكثر وسائل اإلعالم قدرة عمى تقديم 
)المعمومات واألفكار ونقل صورة العالم الخارجي إلى المجتمع

ٔ.) 
وتعد الصحافة العراقية واحدة من أىم األروقة الفكرية التي ساىمت 

شاركت البالد كافة التحوالت التي واجييا، بدور فعال في تاريخ العراق، وقد 
 وساىمت في تكوين االتجاىات الفكرية والسياسية لجميور القراء عمى نحو ممحوظ.
وقد قامت الصحافة بدورىا القومي بسواعد أبناء العراق وكتابيا 

–٘ٛٛٔ) غنيمة اهلل رزق المرموقين عمى مر التاريخ الصحفي، ويعد يوسف
 دوره لو الفكر والصحافة العراقيين في زمانو، كما كان أحد أنجب رجال (مٜٓ٘ٔ
 بغداد محافل في من المراجع العممية اليامة يعتبر وكان العممي، البحث في الكبير

 بالعيد العراقية الدولة الوزارية العديد من المناصب وتقمد تأسيسا عمى ذلك الثقافية،
 خمق. وحسن معشر طيب من يحممو لما العراقيين المسؤولين ثقة ونال (،ٕالممكي)

 حيث م،ٜٜٓٔ عام قبل ما إلى الصحفية غنيمة اسيامات وترجع
 الصحف أول من وكانت بغداد، في ْصِمْيوا داود مع «بابل صدى جريدة» أسس

 .األولى العالمية الحرب نياية حتى جمعة يوم كل في تصدر كانت وقد العراقية،
باع طويل في التأليف والنشر، لو  -في الوقت نفسو–وقد كان غنيمة 

 م(؛ نزىةٕٕٜٔوحديثا) قديما العراق فمن بين ما تركو لنا من مؤلفات: تجارة
 م(؛ الحيرة،ٖٕٜٔالعراق) مدن م(؛ تأريخٕٜٗٔالعراق) ييود تأريخ في المشتاق
 م(، وغيرىا.ٖٜٙٔالعربية) والمممكة المدينة

 :إشكالية البحث
أوائل المساىمين في غنيمة من  اهلل رزق ىل كان يوسف .ٔ

 الصحافة العراقية؟
 ما ىي أبرز االنجازات التي حققيا في تاريخ تمك الصحافة؟ .ٕ
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ىل يمكن وضع غنيمة ضمن الحقبة الثانية من حقب تاريخ  .ٖ
 الصحافة العراقية؟

ىل الخمفية السياسية والحزبية لغنيمة كانت عامال ميما عمى  .ٗ
 إسيامو الصحفي؟

التي كتب فييا غنيمة، وما ما ىي أبرز الصحف والمجالت  .٘
 ىي أبرز المقاالت المنشورة فييا كذلك؟

 :منهج البحث
اقتضت طبيعة ىذا الموضوع أن استخدم المنيج الوصفي التحميمي، 
وذلك لوصف جيود غنيمة الصحفية والعمل عمى تحميميا. كما كان من 

 االعتماد عمى المنيج التاريخي لسرد بعد -في بعض األحيان–الضروري 
 األفكار المتعمقة بذات الموضوع.

 :أهمية البحث
 اهلل رزق تكمن أىمية ىذا البحث في الشخصية المعني بيا؛ فيوسف

 ،السياسة عدة: العراق عمى أصعدةتاريخ دولة غنيمة شخصية محورية في 
 والصحافة. ،والفكر

 :الدراسات السابقة
مؤلفان اثنان، كالىما لولده  -بحسب ما أعمم–كتب عن يوسف غنيمة 

(. ٖ«)مٜٕٜٔرحمة إلى أوروبا -يوميات يوسف غنيمة»األول: حارث: 
م من أركان النيضة ٜٓ٘ٔ-٘ٛٛٔالسياسي األديب يوسف غنيمة »والثاني: 

 «.حياتو آثاره عصره -العممية في العراق الحديث
غنيمة ويتبين في الكتاب األول أنو سجل مختارات الرحمة التي قام بيا 

م وذلك عمى نحو موجز إلى حد ما. وكذا ٜٕٜٔإلى بعض دول أوروبا عام 
الكتاب الثاني، فقد نتاول لمحات عن حياة غنيمة الشخصية وكذلك ما تركو 

 من آثار.
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 :خطة البحث

 وجيوده غنيمة اهلل رزق يوسف »جاء ىذا البحث، الذي بعنوان: 
الصحفية، وذلك في: مقدمة، في عرض ومناقشة جيود غنيمة « الصحفية

 ومبحثين، وخاتمة، والئحة بأىم المراجع، عمى النحو التالي:
أوضحت فييا لمحة حول الصحافة العراقية والصحفي : المقدمة

غنيمة، وأوضحت فييا إشكالية البحث والمنيج المتبع  اهلل رزق يوسف العراقي 
 .كذلك فيو وخطة البحث

 الصحافة وتاريخية حياتو عن لمحة غنيمة؛رزق اهلل »: المبحث األول
؛ وفيو أتناول ترجمتو، ثم الحديث عن تاريخ الصحافة «وتطورىا العراقية

 العراقية ومراحميا وتطورىا، وموقعية غنيمة من ىذه األطوار الصحفية.
 وذلك جيوده،وفيو أتناول ؛ «الصحفية غنيمة جيود»: المبحث الثاني

 وتحقيقات مقاالت من كتبو ما أبرز وبيان حفي،والص العممي نتاجو: خالل من
 الرجل مكانة عمى يدل مما. فييا كتب التي زمانو في الصحف وأبرز صحفية،

  .آنذاك العراقي والصحفي العممي الوسط في
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 حياته وتاريخية الصحافة عنغنيمة؛ لمحة رزق اهلل  المبحث األول:
 وتطورها العراقية

لمحة حول حياة الكاتب والصحفي سوف أتناول في ىذا المبحث 
وتطورىا، لنرى موقعية  العراقية الصحافة غنيمة، وكذا تطوافة حول تاريخية

 كاتبنا في ىذا التاريخ الصحفي.
 لمحة عن حياته -أوال
 في م٘ٛٛٔ آب ٜ يوم في ولد غنيمة، يوسف اهلل رزق يوسف (ٗىو)

 جماعة من األعمى جده وكان, الرصافة بغداد محالت من القرية رأس محمة
 غير, عشر السابع لمقرن األول النصف منذ بغداد مدينة يسكن وكان النساطرة،

 عام الكاثوليكية الكمدانية الكنيسة إلى انتمى شماسا كان الذي عيسى جده أن
 م.ٖٗٚٔ

 تولى وقد معروفا، شخصا فكان ،«غنيمة يوسف اهلل رزق» والده أما
 منصب إلى رقي وبعدىا ببغداد العراقية المكوس مصمحة في الكتاب رئاسة
 البصرة. في المكوس دائرة مدير

 الذين الكمدان أوائل من فكان (،٘«)غنيمة سمعان يوسف» جد أما
 أسندت ثم ببغداد، الطمغة دائرة في كاتبا كان فقد, رسمية وظائف في عينوا
 يشتغل وظل بغداد، جمارك دائرة في الشاىبندر وظيفة مٙ٘ٛٔ العام في إليو
 .الشاىبندر يوسف باسم يعرف صار حتى المنصب ىذا في طويمة مدة

 أنستاس األب المغوي العالمة يد عمى العربية المغة مبادئ كاتبنا درس
 بالمغة والفمسفة مارتن، لويس األب يد عمى الفرنسي واألدب (،ٙالكرممي) ماري

 مدير بارفيت المستر يد عمى اإلنكميزية والمغة ليون، األب يد عمى الفرنسية
 وعارف سميمان خالد األستاذين يد عمى التركية والمغة االنكميزية، المدرسة
 داود.
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 فرنسيس الشماس األستاذ يد عمى الطبيعة وراء ما عمم درس كما
 .الييود المعممين أحد يد عمى التجاري والحساب الدفاتر مسك وأتقن (،ٚجبران)

العراق ليم رئاسة وزعامة بين أبناء طائفتيم، وكانت أسرة غنيمة معروفة في 
وليم مكانة مرموقة بين أبناء الطوائف األخرى لما عرفوا بو من رسوخ في 

 (.ٛالعمم وتضمع في األدب وقدم راسخة في ميدان البحث والتحقيق)
 والعفة النفس وكرم والنزاىة بالفضل غنيمة يوسف اسم اقترن وقد

 في السيارة وال الرياش يقتن ولم القديمة وأىم دار يسكن حياتو سني وقضى
 جم مؤدباً  وكان. الوفير المال شأناً  منو أقل ىم من ممك الذي الوقت

م وحمل ٜٓ٘ٔعام الموافق ىـ،ٖٓٚٔعام لندن، في توفي غنيمة (.ٜالتواضع)
 ليدفن في بالده بغداد.

 وتطورها العراقية الصحافة مراحل -ثانيا
شيدتو الصحافة العراقية منذ نشأتيا عن يكشف التطور التاريخي الذي 

دورىا المميز في تاريخ العراق المعاصر الذي شيد تحوالت ىامة نحو 
النيوض وبناء اإلنسان، ألن وسائل اإلعالم تسيم في تكوين االتجاىات 

 (.ٓٔالفكرية والسياسية لمجماىير)
وقد عرف العراق الصحافة أول مرة أبان حكم الوالي مدحت باشا الذي 
أصدر صحيفة "وزراء"، بعد أن جمب ليا مطبعة من باريس، أسماىا مطبعة 

م، وشرع أول قانون ٜٙٛٔالوالية، وصدرت أولى أعداد ىذه الصحيفة سنة 
لمدولة العثمانية الذي تم بموجبو تنظيم عمل الصحافة في التاسع عشر من 

 (.ٔٔم)ٗٙٛٔشباط 
 بأسم تعرف كانت بغداد في ظيرت جريدة وىناك من يؤرخ بأن أول

 منصب تسمم عندما الكرخي باشا داود الوالي انشأىا وقد( العراق جورنال)
 عمى منيا نسخ وتعمق حجرية مطبعة في تطبع وكانت مٙٔٛٔ عام الوالية
 غروفس:  ومنيم الرحالين سجل في عثر ما ىذا االمارة، وأن دار جدران
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 في ال العراق، جورنال ىذه من نسخة عمى وبتمر، غير أنو لم ُيعثر وفريزر
 (.ٕٔالقائمة) العثمانية المؤسسات في وال البريطاني المتحف

صدرت بعد ذلك العديد من الصحف مثل "إكميل وعمى أية حال، فقد 
م، وكذلك "زىرة بغداد"، ٕٜٓٔالورد"، التي صدرت في الموصل سنة 

 (.ٖٔم)ٜ٘ٓٔو"اإليمان والعمل"، المتان صدرتا في بغداد سنة 
غنيمة يشرع في تأسيس  اهلل رزق األثناء كان كاتبنا يوسفوفي ذات 
لما انتقمت »م ٜٚٔٔبابل" التي ظمت تصدر حتى سنة  صحيفتو "صدى

القوات البريطانية إلى بغداد وأصدرت لنفسيا صحيفة "العرب" وكذلك صحيفة 
 (.ٗٔ«)مٜٛٔٔ"األوقات البغدادية" سنة 

 -والعممية عمى تعددىاالصحفية منيا –وقد كانت كتابات غنيمة كميا 
جاللو ليا، وال أدل عمى ذلك من قولو في صدر  تصدر عن محبتو لبالده وا 

لمعراق بين أقطار المسكونة منزلة جميمة وبين أمصار المعمورة »إحدى كتبو: 
ذكر طيب. فإذا بحثنا عن ميد الحضارة ونشوئيا في بابل وآشور وجدنا 

ف عمى عزىا ومجدىا وفي الكوفة ضالتنا المنشودة، وفي وادي الرافدين نق
والبصرة وبغداد البمدان العربية الثالث تتجمى بموكبيا البيي ومنظرىا 

 (.٘ٔ«)الخالب
والمتتبع لحركة الصحافة العراقية رغم التقمبات السياسية التي أثرت 

 عمى العراقي الشعب لتعطشعمييا ليجدىا قد أدت نجاحات متعددة نظرا 
. وقد ستطاعات الصحف الصحف عمى واألقبالثقيف والت القراء لىإ العموم

عمى أصعدتو  العربي العالم جتاحتا التي الفكرية النيضة مسايرةالعراقية 
المختمفة، وقد كانت جيود رزق اهلل غنيمة واحدة من ىذه االسيامات التي 

 نجحت في حينيا.
ن كنا في الوقت ذاتو ال ننكر آثار االحتالل التي ألحقت ىزائم  وا 
متعددة بالصحافة العراقية، والتي عرقمتيا في فترات متعددة من تاريخيا حتى 
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جعمتيا ىزيمة جدا في وقت من األوقات. إال أن بوارق األمل ىي التي ساىمت 
 وفي وجودىا عمى قيد الحياة.

 
 المبحث الثاني: جهود غنيمة الصحفية

وذلك سوف أناقش في ىذا المبحث جيود رزق اهلل غنيمة الصحفية، 
 وتحقيقات مقاالت من كتبو ما أبرز وبيان والصحفي، العممي من خالل: نتاجو

مما يدل ىذا كمو عمى  .فييا كتب التي زمانو في الصحف وأبرز صحفية،
مكانة الرجل في الوسط العممي والصحفي العراقي آنذاك، وصدارتو في 

 المشيد.
 وعالقته بالجانب الصحفي نتاجه العممي -أوال

ُعرف عن يوسف غنيمة سيالن قممو في الكتابة، وتعدد اىتماماتو ما 
 من -عمى سبيل الذكر ال الحصر–بين التأريخ واألدب والقانون، فصنف 

 (:ٙٔالكتب)
 ]أ[ الكتب التاريخية

 .(مٕٕٜٔ)وحديثا قديما العراق تجارة .ٔ
 .(مٕٜٗٔ)العراق ييود تأريخ في المشتاق نزىة .ٕ
 .(مٖٕٜٔ)العراق مدن تأريخ .ٖ
 .(مٖٜٙٔ)العربية والمممكة المدينة الحيرة، .4
 ظيرت بدعة في تاريخية رسالة» م،ٕٜٓٔوالبرديصانية برديصان .٘

 استحسان نالت وقد. النيرين بين في الميالدي الثاني القرن في
 طبعت صفحة ٙٔ في تقع. والمستشرقين الشرقيين العمماء
 .«ببيروت
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 صفحة ٖ٘ٔ في الكتاب ىذا يقع» العراق، مدن في محاضرات .ٙ
 في ببغداد العميا المعممين دار في ألقاىا محاضرات مجموع وىو
 .«مٕٜٗٔ سنة طبع... المندثرة القديمة المدن تاريخ

 العراق تاريخ في مصورة مباحث تتضمن» عراقية، مباحث .ٚ
 في معظميا نشرت وقد واالقتصادية، العمرانية وأحوالو وجعرافيتو
 .«وسورية ومصر العراق في والجرائد المجالت

 ]ب[ الكتب األدبية 
وأدبية  فمسفية وكممات مقاالت مجموعة وىي» وأثمار، أزىار .1

 .«وأخالقية نشر معظميا في الصحف
 خردلة مجمة في مسمسمة نشرىا» م(،ٜٓٔٔ) قصة األوىام .ٕ

 «.العموم
وىي رواية خيالية تاريخية تمثل حياة »م(، ٜٕٜٔغادة بابل ) .ٖ

 «.قسما منيا في مجمة لغة العربالبابميين اليومية، وقد نشر 
 والمالية ]ج[ الكتب القانونية

 في نشرىا» ،(مٖٜٔٔ-ٖٜٓٔ)العراقي األساسي القانون شرح .ٔ
 «فصول شكل عمى والسياسة الشعب نداء جريدة

 مجمة في فصوالً  نشره» م،ٜٔٗٔالعباسيين عيد في العراق مالية .ٕ
 «.بغداد تجارة

الجيود التأليفية وجيوده الصحفية؛ وغير خاف الصمة الوثيقة بين ىذه 
فكاتبنا غنيمة كان يناقش في الصحف العديد من القضايا التي أودعيا في ىذه 
الكتب. بل وىناك بعض كتبو ىي عبارة عن طائفة مقاالت نشرىا في 
الصحف، فقام بالتأليف بينيا ووضعيا تحت عنوان واحد، وخير مثال عمى 

 ية"، وروايتو المسماة بـ"غادة بابل".ذلك كتابو المسمى بـ"مباحث عراق
 نتاجه الصحفي -ثانيا
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تعددت جيود الصحفي يوسف غنيمة بشكل ممحوظ، ويمكن أن نمحظ 
وذلك  تطف، ولغة العرب، واليالل...ىذه الجيود في عدة صحف مثل: المق

 عمى النحو التالي:
: تنوعت كتابات غنيمة في ىذه ]أ[ مما كتبه في صحيفة المقتطف

 الصحيفة ما بين مقاالت طبية وثانية مالية، وأخرى فكرية، فمنيا: النساء
 (، نقودٕٓالفارسية) (، المرأةٜٔ(، المرأة في العراق)ٛٔاألفراد) (، نجاحٚٔوالطب)
 (، وغيرىا الكثير.ٕٕ(، النزاىة)ٕٔ)(نوت بنك) الورق

: يتبين من اسم الصحيفة ]ب[ مما كتبه في صحيفة لغة العرب
ء عمى ذلك فقد كانت مقاالت غنيمة فييا معنية بما يتصل اىتماميا، وبنا

(، ٖٕاآلرمية) بالمغات بوجو عام، ومن بين ىذه المقاالت: األلفاظ
 (، وغيرىا.ٕ٘بغداد) اسم (، معنىٕٗالضمائر)

ويبدو أيضا أن مشاركاتو الحزبية والسياسية بعد ذلك كان ليا دورىا 
أن غنيمة كان ضمن جماعة  الفعال في إسياماتو الصحفية؛ فالثابت المؤكد

( برئاسة أكبر أوالد ٕٙم)ٕٕٜٔايمول  ٖالذين أسسوا الحزب الحر العراقي في 
رئيس الوزراء محمود النقيب، وكان معو طو ياسين وجميل صدقي الزىاوي 

 وناجي شوكت وصالح بابان، وغيرىم.
الالفت لمنظر أن اىتمامات غنيمة كانت متنوعة لمغاية ففي الوقت 

تب فيو عن المناحي السياسية نجده يكتب عن الحيوانات، فنجده يكتب الذي يك
أزيائيا"  وتنكر الحيوانات في مجمة لغة العرب العراقية مقالتو الشييرة: "لباس

 عن قمناه وما»...وبأسموبو األدبي اشتبك مع الموضوع ليختم مقالتو قائال: 
 أعين عن لتختفي بالجوار تشبياً  المائية الحيوانات بيا تتذرع التي الوسائل

 أزرق دكناء صخرة عمى قام إذا فأنو األخطبوط في أيضاً  يصدق المراقبين،
 قد األيام قديمة صخرة ىذه، بخدعتو فأشبو ظيره وأحنى ذراعيو وقمص لونو
 يبدل أنو إذ البحر بحرباء لقبناه إن سيمنا يطيش وال. وشرب عمييا الدىر أكل
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 يتمون ما حد عمى الكدرة المياه لون ويحاكي شديدة   بسمرة   الكمد األزرق لونو
 (.ٕٚ«)البر في الحرباء

 في كثيرون صنف»وقد أشاد أنستاس الكرممي ببعض أعمالو قائال: 
 المشرق مجمة غنيمة في اهلل رزق يوسف المتفنن صديقنا ونشر ،بغداد أمثال

 أورد( العراقية البالد في العامية األمثال: )بعنوان مقاال( ٕٖٓ - ٜ: ٜٕٚ)
 لغتيا مفردات وتفسر معانييا توضح حواشي عمييا وعمق مثالً  ٕٓٔ فييا

 (.ٕٛ«)العراقية العامية المغة من قواعد بعض وتسرد
أضف إلى ذلك أن كتاباتيا لم تعرف التعصب الديني وال المذىبي 
عمى اإلطالق، فعمى سبيل المثال لما كتب مقالتو في جريدة المقتطف حول 

، (ٖٓ)، والمرأة النصرانية(ٜٕ))المرأة في العراق( تحدث فييا عن: المرأة المسممة
، دونما عصبية لجية من الجياد، بل تكمم بتجرد (ٖٔ)والمرأة الييودية

 وموضوعية عمى أوضاع كل امرأة وأحواليا في المجتمع العراقي آنذاك.
في  (ٕٖ)(بل لوثيان جرترود المسوال يفوتنا كذلك مقالتو عن )

المقتطف أيضا والتي تبرز جانب من جوانب شخصة غنيمة، فرغم أن اسميا 
يغني عن التوسع في سرد سيرتيا والتبسط في رواية أخبارىا لما حازتو من 
الشيرة البعيدة في محافل العمم وأندية السياسة فإن ىذه المقالة سطرىا غنيمة 

بالقضية العراقية لما ليذه اآلنسة من العالقة بالمسألة العربية عموما و »
خصوصا... فأخطاب بني قومي العرب عن صديقة العراقيين التي دافعت 

وفاء غنيمة لكل من يقف  -عمى وجازتيا–. فتبين ىذه المقالة (ٖٖ)«عنيم
 جوار وطنو ويناصره ضد من ألحق بو المضار المتتالية

 أبرز الصحف التي كتب فيها -ثالثا
 الجرائد أغمب فييجده قد كتب  غنيمة يوسفالمتتبع لكتابات 

 :في عديدة كتابات العشرين القرن من األول النصف في العراقية والمجالت
 .والسياسة ،واالقتصاد ،واالجتماع ،واألدب ،الفكر
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 أو التركية من األخبار وترجمة الميمة مقاالتو كتابة فيالرجل  واستمر
 عن تخمى ثم ،(بابل صدى) جريدتو في العربية إلى األنكميزية أو الفرنسية
 .وأخرى مدة بين يواصميا وصار العاشر، عددىا صدور بعد ياشؤون

 كتاباتو، فييا ينشر غنيمة يوسف أخذ التاريخية الحقبة تمك وخالل
 مجمة في أخرى مقاالت يكتب كان كما البارزين، كتّابيا من أصبح حتى
 والشمول بالتنوع اتسمت بمقاالت( العراق) أيضا زود جريدةكما  (.ٖٗ)(المسان)

 تكوينو، دور في يزال ما كان والعراق واالقتصادية السياسية الجوانب تناولت
 .الحقاً  ذلك سيرد كما

 الصحف التي أسسها بعد صدى بابل -رابعا
 والمجالت الجرائد في النشر حدود عند غنيمة يوسف يتوقف لم
 وقد وأفكاره اتجاىو تمثل بو خاصة جريدة بإصدار جدياً  فكر حتى المتّنوعة

 غمرة وفي التأسيسي المجمس حل فبعد جييد، جيد بعد ذلك لو كان
 نشاط أىم تعد والتي( السياسة) جريدة أصدر األولى، النيابية االنتخابات
 األول عددىا وظير ومسؤوليتيا، إدارتيا تولى وقد حياتو، في مارسو صحفي

  (.ٖ٘م)ٕٜ٘ٔ آذار ٖ في
: قائالً ( مبدأنا) :بعنوان األولى مقالتو في خطتيا شرح العدد ىذا وفي

 لنا اتخذنا وقد( السياسة) بصحيفتنا العزيز الوطن خدمة عمى اليوم قدمنا
 والعراقيين العراق لحقوق نناضل، األمر يكمفنا ميما عنو نحيد ال وحيداً  منيجاً 

 وكتاباتنا بمقاالتنا تعزز، والمسان بالقمم استقاللو عن وندافع والحجة بالبرىان
 .(ٖٙ)والتضامن باالتحاد شعورىم ونربي القوم في واالستقالل الوطنية روح

 اقتصادية، عممية سياسية يومية ىذه ىي جريدة( السياسة) وجريدة
 أن وبعد. اإلثنين يوم وىو األسبوعية عطمتيا يوم عدا يومياً  تصدر كانت
 أنيا إال ،مٕٜ٘ٔ تموز ٖ في الصدور عن توقفت منيا أعداد( ٖٓٔ) صدر
 الياشمي ياسين لصاحبيا( الشعب) جريدة تعطيل أثر عمى الظيور إلى عادت
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 أحد غنيمة يوسف كان الذي الوطني، اآلخاء حزب بمسان وتنطق محميا لتحل
 نوري وزارة أوقفتيا ثم مٖٜٔٔ الثاني كانون ٖٓ في فصدرت البارزين اعضائو
 .مٖٜٔٔ آذار ٕٗ في األولى السعيد

وفي ختام اسياماتو ال يمكننا أن نغفل أن لو أدوار أخرى ال تقل أىمية 
. (ٖٚوجمعية) مدرسة لطائفتو أنشأ يوسف غنيمةعن دوره الصحفي، فقد 

 من كما كان ،"البغدادية السالم مكتبة" إنشاء عمى" فوربس" المسز وعاون
 .(ٖٛم)ٖٜٔٔ سنة" الوطني اإلخاء" حزب مؤسسي

الفكرية عمى األصعدة: مسؤولية التوعية  حمل عمى عاتقووىو بيذا 
بشتى صورىا وتجمياتيا في العراق، مما يؤكد عمى قدر  ،والصحفية والحزبية

 ومكانة ىذا الرجل بدون شك أو ارتياب.
 :خاتمة

 النوافذ إحدى ىي البمدان من بمد أي في تبين مما سبق أن الصحافة
األروقة الصحفية الصحافة البمد، ومن بين ىذه  ىذا وضمير وعي عن المعبرة

غنيمة، وقد  اهلل رزق العراقية، والتي كان من أبرز رجاالتيا الصحفي يوسف
 توصل البحث لعدة نتائج، أبرزىا:

 الصحافة في المساىمين أوائل من غنيمة اهلل رزق يوسف كان .ٔ
، وقد تنوعت إسيامتيا فييا ما بين الكتابة المستمرة، العراقية

 .المختمفةوتأسيس الصحف 
 كانت إحدى العوامل الميمة لغنيمة والحزبية السياسية الخمفيةإن  .ٕ

 ضمن كان غنيمة أن المؤكد فالثابت؛ الصحفي إسيامو في
 .مٕٕٜٔ ايمول ٖ في العراقي الحر الحزب أسسوا الذين جماعةال

 والمجالت الجرائد في النشر حدود عند غنيمة يوسف يتوقف لم .ٖ
 ، وىيوأفكاره اتجاىو تمثل بو خاصة جريدة، فأصدر المتّنوعة
 حياتو، في مارسو صحفي نشاط أىم تعد والتي( السياسة) جريدة
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 آذار ٖ في األول عددىا وظير ومسؤوليتيا، إدارتيا تولى وقد
 .مٕٜ٘ٔ

لم تكن جيود غنيمة العممية التاريخية مبتورة الصمة عن جيوده  .ٗ
 التي القضايا من العديد الصحف في يناقش كانالصحفية؛ فقد 

 عن عبارة ىي كتبو بعض وىناك بل. الكتب ىذه في أودعيا
 ووضعيا بينيا بالتأليف فقام الصحف، في نشرىا مقاالت طائفة
 مباحث"بـ المسمى كتابو ذلك عمى مثال وخير واحد، عنوان تحت
 ".بابل غادة"بـ المسماة وروايتو ،"عراقية

بل يحسب لو لم تتوقف جيود غنيمة عمى الكتابة والتأليف فقط،  .٘
 عمى فوربس المسز وعاون، وجمعية مدرسة لطائفتوأنو أنشأ 

 .البغدادية السالم مكتبة إنشاء
                                                           

جامعة  -عبير محمود، دور الصحافة السياسية لممرأة، رسالة ماجستير، كمية اإلعالم( (ٔ
 .وما بعدىا ٓٛم، صٕٕٔٓبغداد، 

 عام من نيسان في تشكمت التي األولى السويدي توفيق وزارة في لممالية وزيراكان ( (ٕ
 م؛ وزيراٖٜٗٔ آب في تشكمت التي األيوبي جودت عمي وزارة في لممالية م؛ وزيرأٜٕٜ
م... ٜٗٗٔ حزيران في الوزارة ىذه وتشكمت: الثانية جي الباجو حمدي وزارة في لمتموين
 وغيرىا.

 يوسف حارث بيا: وعنى م، اختارىأٜٕٜأوروبا إلى رحمة -غنيمة يوسف يوميات ((ٖ
 م.ٜٜٛٔغنيمة، ط/

انظر ترجمتو في: حارث يوسف، السياسي األديب يوسف غنيمة من أركان النيضة  ((ٗ
؛ حسن لطيف كاظم ٖٔ-ٔٔم، صٜٜٓٔبغداد  -العممية في العراق الحديث، دار الحرية

؛ مير بصري، ٜٚٗم، صٕٕٓٓبغداد،  -الزبيدي، موسوعة األحزاب العراقية، بيت الحكمة
بغداد، بدون سنة  -، مطبعة الجميوريةأعالم اليقظة الفكرية في العراق الحديث

 (.ٖٙٔ/ٔنشر)
م ورزقو اهلل عدة أوالد ٛٗٛٔم وتزوج )رفقة( ابنة يوسف جبرا عام ٘ٔٛٔولد عام  ((٘

عاش منيم أربعة فقط ىم: رزق اهلل، وشكر اهلل، وريجينا، ونصر اهلل؛ انظر: ]يوسف أسعد 
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المو( القسم األول: الراحمون داغر، مصادر الدراسة األدبية )الفكر العربي في سير أع
 [.ٖٕٙم، صٜٙ٘ٔبيروت  -( الجزء الثانيٜ٘٘ٔ-ٓٓٛٔ)
م؛ لمزيد من ٜٚٗٔلبناني، توفي سنة -عراقي عربي، ولغوي مسيحي، دين رجل ((ٙ

 الكرممي، مطبعة ماري أنستاس عواد، كتاب: األب ]كوركيس التفصيل حولو انظر كتاب:
 م[.ٜٙٙٔبغداد  -العاني

 م ببغداد.ٕٜٗٔجبران، توفي سنة  أوغسطين فرنسيس ((ٚ
 .ٜٛم، صٕٔٓٓ/ٕإبراىيم الدروبي، البغداديون أخبارىم ومجالسيم، بغداد، ط ((ٛ
(، ٜٓ٘ٔ-٘ٛٛٔ غنيمة اهلل رزق مالحق جريدة المدى اليومية، مقال: )يوسف ((ٜ
 م.ٖٕٔٓ/ٙ/ٜٔ
في مصر ابتسام عاجل سعيد، موقف الصحافة العراقية من األحداث السياسية ( (ٓٔ

، جميورية العراق، جامعة المثى، كمية التربية لمعموم اإلنسانية، رسالة ٜٔٛٔ-ٜٚٚٔ
 .٘م، صٕٚٔٓىـ = ٖٛٗٔماجستير 

ىيثم طالب الجبوري، زينب حسن عبد الجبوري، أثر اإلصالح العثماني في تطور ( (ٔٔ
 -اإلنسانيةالحركة الفكرية في الوطن العربي في العيد العثماني المتأخر، مجمة العموم 

 .ٔٔم، صٕ٘ٔٓ، ٖ، عٖٕجامعة بابل، م
 بتاريخ:  ٖٖٕٔ: العدد-المتمدن الحوار، العراقية الصحافة تأريخ، الوندي محمود( (ٕٔ
 م.ٕٛٓٓ/ٙ/٘ٔ
 .ٕٔفائق بطي، الموسوعة الصحفية العراقية ص( (ٖٔ
مميح صالح شكر، تاريخ الصحافة العراقية في العيدين الممكي والجميوري، الدار ( (ٗٔ

 .ٖٗم، صٕٓٔٓبيروت  -العربية لمموسوعات
العراق، مطبعة الفرات ببغداد  ييود تأريخ في المشتاق يوسف رزق اهلل غنيمة، نزىة( (٘ٔ

 م، ص)د(.ٕٜٗٔىـ = ٕٖٗٔ
 القرن من األول والربع عشر التاسع القرن في العربية اآلداب لويس شيخو، تاريخ ((ٙٔ

رزق اهلل غنيمة، الحيرة "المدينة  ؛ يوسفٖٛٗبيروت، ص – المشرق العشرين، دار
 .ٖ٘٘م، صٖٜٙٔبغداد  -والمممكة العربية"، مطبعة دنكور الحديثة

 م.ٕٜٔٔأكتوبر  ٔ، ٗغنيمة، النساء والطب، جريدة المقتطف، العدد ((ٚٔ
 م.ٜٗٔٔنوفمبر  ٔ، ٘المقتطف، العدد األفراد، جريدة غنيمة، نجاح ((ٛٔ
 م.ٜٛٔٔ مارس ٔ، ٜٙٔالمقتطف، العدد غنيمة، المرأة في العراق، جريدة ((ٜٔ
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 م.ٕٕٜٔ يوليو ٔ، ٕالمقتطف، العدد غنيمة، المرأة الفارسية، جريدة ((ٕٓ
 م.ٜٛٔٔ يونيو ٔ، ٔالمقتطف، العدد ، جريدة(نوت بنك)الورق غنيمة، نقود ((ٕٔ
 م.ٕٜٔٔ فبراير ٔ، ٕغنيمة، النزاىة، جريدة المقتطف، العدد ((ٕٕ
 م.ٕٜٙٔ يناير ٔ، ٚاآلرمية، لغة العرب، العدد غنيمة، األلفاظ ((ٖٕ
 م.ٕٜٙٔ فبراير ٔ، ٛغنيمة، الضمائر، لغة العرب، العدد ((ٕٗ
 م.ٕٜٙٔ أغسطس ٔ، ٕبغداد، لغة العرب، العدد اسم غنيمة، معنى ((ٕ٘
رقية سممان عبد الكريم، بدايات الحياة الحزبية في العراق،  -د. فاروق صالح العمر ((ٕٙ

 .ٜٗم، صٜٕٔٓ، لسنة ٕ-ٔ، عٚٗبي، ممجمة الخميج العر 
م، ٕٜٔٔ أكتوبر ٔ، ٗأزيائيا، مجمة لغة العرب، العدد وتنكر الحيوانات لباس غنيمة، ((ٕٚ
 .ٔ٘ٔص
 - العراقية الجميورية األعالم، وزارة العراقية، العرب لغة مجمة كتاب الكرممي، أنستاس ((ٕٛ

 (.ٔ٘ٔ/ٕ(، )ٔٔ/٘العامة) الثقافة مديرية
 .ٜٙٔالمرأة في العراق صغنيمة،  ((ٜٕ
 .ٔٚٔغنيمة، المرأة في العراق ص ((ٖٓ
 .ٖٚٔغنيمة، المرأة في العراق ص ((ٖٔ
 م.ٕٕٜٔنوفمبر ٔ، ٗ، جريدة المقتطف، العددبل لوثيان جرترود المسغنيمة،  ((ٕٖ
 .ٖٔٙص بل لوثيان جرترود المسغنيمة،  ((ٖٖ
مجمة المسان)تاريخية اجتماعية عممية أدبية(، كانت تصدر ببغداد في الشير مرة، كان  ((ٖٗ

صاحب االمتياز: عمي رضا الغزالي، والمدير المسؤول عنيا: أنطوان  -رئيس تحريره
 صادق لوقا.

، ٘ٔبيروت، ط/ -لمماليين العمم خير الدين الزركمي، األعالم، دار ((ٖ٘
 (.ٖٕٔ/ٛم)ٕٕٓٓ

، حق جريدة المدى اليوميةمال، العراقية الصحافة رّواد من ،الشويمي ويعال بيداء ((ٖٙ
 .مٕٛٔٓ/ٛ/ٕٔ
 العربي التراث إحياء دار بيروت، - المثنى كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة رضا عمر ((ٖٚ

 (.ٖٓٓ/ٖٔبيروت، بدون سنة نشر)
 (.ٖٕٔ/ٛخير الدين الزركمي، األعالم) ((ٖٛ

 قائمة المصادر والمراجع:



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 
 2389 

                                                                                                                                       

 مؤلفات يوسف غنيمةأوال: 

 ىـٕٖٗٔ ببغداد الفرات مطبعة العراق، ييود تأريخ في المشتاق نزىة .ٔ
 م.ٕٜٗٔ= 

 بغداد -الحديثة دنكور مطبعة ،"العربية والمممكة المدينة" الحيرة .ٕ
 م.ٖٜٙٔ

 .مٕٜٔٔ أكتوبر ٔ ،ٗالعدد المقتطف، جريدة والطب، النساء .ٖ
 .مٜٗٔٔ نوفمبر ٔ ،٘العدد المقتطف، جريدة األفراد، نجاح .ٗ
 .مٜٛٔٔ مارس ٔ ،ٜٙٔالعدد المقتطف، جريدة العراق، في المرأة .٘
 .مٕٕٜٔ يوليو ٔ ،ٕالعدد المقتطف، جريدة الفارسية، المرأة .ٙ
 .مٜٛٔٔ يونيو ٔ ،ٔالعدد المقتطف، جريدة ،(نوت بنك)الورق نقود .ٚ
 .مٕٜٔٔ فبراير ٔ ،ٕالعدد المقتطف، جريدة النزاىة، .ٛ
 .مٕٜٙٔ يناير ٔ ،ٚالعدد العرب، لغة اآلرمية، األلفاظ .ٜ
 .مٕٜٙٔ فبراير ٔ ،ٛالعدد العرب، لغة الضمائر، .ٓٔ
 .مٕٜٙٔ أغسطس ٔ ،ٕالعدد العرب، لغة بغداد، اسم معنى .ٔٔ
 أكتوبر ٔ ،ٗالعدد العرب، لغة مجمة أزيائيا، وتنكر الحيوانات لباس .ٕٔ

 م.ٕٜٔٔ
 نوفمبرٔ ،ٗالعدد المقتطف، جريدة بل، لوثيان جرترود المس .ٖٔ

 .مٕٕٜٔ

 المراجعثانيا: 

 السياسية األحداث من العراقية الصحافة موقف سعيد، عاجل ابتسام .ٔ
 كمية المثى، جامعة العراق، جميورية ،ٜٔٛٔ-ٜٚٚٔ مصر في

 م.ٕٚٔٓ=  ىـٖٛٗٔ ماجستير رسالة اإلنسانية، لمعموم التربية
 م.ٕٔٓٓ/ٕط بغداد، ومجالسيم، أخبارىم البغداديون الدروبي، إبراىيم .ٕ



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 
 2390 

                                                                                                                                       

 األعالم، وزارة العراقية، العرب لغة مجمة كتاب الكرممي، أنستاس .ٖ
 العامة، بدون سنة نشر. الثقافة مديرية - العراقية الجميورية

 جريدة مالحق العراقية، الصحافة رّواد من الشويمي، عالوي بيداء .ٗ
 .مٕٛٔٓ/ٛ/ٕٔ اليومية، المدى

 النيضة أركان من غنيمة يوسف األديب السياسي يوسف، حارث .٘
 م.ٜٜٓٔ بغداد -الحرية دار الحديث، العراق في العممية

 م،ٜٕٜٔأوروبا إلى رحمة -غنيمة يوسف حارث يوسف، يوميات .ٙ
 م.ٜٜٛٔ/ط غنيمة، يوسف حارث: بيا وعنى اختارىا

 -الحكمة بيت العراقية، األحزاب موسوعة الزبيدي، كاظم لطيف حسن .ٚ
 م.ٕٕٓٓ بغداد،

 ،٘ٔ/ط بيروت، -لمماليين العمم دار األعالم، الزركمي، الدين خير .ٛ
 م.ٕٕٓٓ

 كمية ماجستير، رسالة لممرأة، السياسية الصحافة دور محمود، عبير .ٜ
 م.ٕٕٔٓ بغداد، جامعة -اإلعالم

 إحياء دار بيروت، - المثنى مكتبة المؤلفين، معجم كحالة، رضا عمر .ٓٔ
 نشر. سنة بدون بيروت، العربي التراث

 الحزبية الحياة بدايات الكريم، عبد سممان رقية -العمر صالح فاروق .ٔٔ
 م.ٜٕٔٓ لسنة ،ٕ-ٔع ،ٚٗم العربي، الخميج مجمة العراق، في

 -العاني مطبعة الكرممي، ماري أنستاس األب: كتاب عواد، كوركيس .ٕٔ
 م.ٜٙٙٔ بغداد

 والربع عشر التاسع القرن في العربية اآلداب تاريخ شيخو، لويس .ٖٔ
 نشر.بيروت، بدون سنة  – المشرق دار العشرين، القرن من األول

-٘ٛٛٔ غنيمة اهلل رزق يوسف: )مقال اليومية، المدى جريدة مالحق .ٗٔ
 م.ٖٕٔٓ/ٙ/ٜٔ ،(ٜٓ٘ٔ
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: العدد-المتمدن الحوار العراقية، الصحافة تأريخ الوندي، محمود .٘ٔ
 .مٕٛٓٓ/ٙ/٘ٔ:  بتاريخ ٖٖٕٔ

 الممكي العيدين في العراقية الصحافة تاريخ شكر، صالح مميح .ٙٔ
 م.ٕٓٔٓ بيروت -لمموسوعات العربية الدار والجميوري،

 مطبعة الحديث، العراق في الفكرية اليقظة أعالم بصري، مير .ٚٔ
 نشر. سنة بدون بغداد، -الجميورية

 اإلصالح أثر الجبوري، عبد حسن زينب الجبوري، طالب ىيثم .ٛٔ
 العيد في العربي الوطن في الفكرية الحركة تطور في العثماني
 ،ٖع ،ٖٕم بابل، جامعة -اإلنسانية العموم مجمة المتأخر، العثماني
 م.ٕ٘ٔٓ

 سير في العربي الفكر) األدبية الدراسة مصادر داغر، أسعد يوسف .ٜٔ
 -الثاني الجزء( ٜ٘٘ٔ-ٓٓٛٔ) الراحمون: األول القسم( أعالمو
 م.ٜٙ٘ٔ بيروت

 


