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 م2006ـهـ 1427(44/1لية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر ك

 م1910-1909جريدة  الرقيب البغدادية  
 أنموذجا للصحافة الناقدة

  )*(د. لمى عبدالعزيز مصطفى
  :تمهيد

عنددما قدددم مددحت  ،تعود البدايات األولى لنشأة الصحافة الرسمية في العراق
وتحديدددا فددي  ،م( علددى اصدددار قوي ةريدددة رسددمية فددي العددراق1872 – 1869)باشددا

قما فدي واليدة الموصدي ف دد ( 1)1869حزيران  15راء( في الزو )والية بغداد تحت اسم
م والتددددددددي حملدددددددددت 1885حزيددددددددران  25صدددددددددرت قوي ةريدددددددددة رسددددددددمية في دددددددددا فددددددددي 

( 3)م فددي واليددة البصددرة1889بصددرة( سددنة )، قع ب ددا بالصدددور ةريدددة(2)موصددي()اسددم

م إلى وةود قية 1908قما فيما يخص الصحف األهلية ف د افت ر العراق وحتى سنة 

                                                           
 ةامعة الموصي. –كلية اآلداب  –دسم التاريخ  -مدرس  *()

إ  تشددير قحددد  ،الددزوراء( لددم تكددن الةريدددة الرسددمية فددي هدد   الواليددة)مددن المديددد باالشددارة إلددى قن ()
 ،صدد  اسسد(م()خدر  حملدتباصددار ةريددة ق ،نور الددين بد ()المصادر إلى ديام والي بغداد

واسددددتمرت فددددي الصدددددور حتددددى االحددددت(ي  ،م1915تمددددوز  23وصدددددر العدددددد األوي من ددددا فددددي 
 ،بغدداد،)انظدر  زاهددة ابدراهيم، كشداف الةراادد والمةد(ت العرادية .م1917البريطاني فدي ذ ار 

 .100ص ،(1967

دار  ،اسدة تحليليدةدر  1980 – 1958تطدور النظدام الصدحدي فدي العدراق  ،وااي عدزت البكدر  (2)
 .17ص ،(1994 ،بغداد،)الشؤون الث افية العامة

 ،مددن الةدددير قن هدد   الصددحف اسددتمرت فددي الصدددور حتددى االحددت(ي البريطدداني ل دد   الواليددات (3)
م فددي قع دداب احددت(ي ال ددوات 1914تشددرين الثدداني  22بصددرة( فددي )ف ددد تودددف صدددور ةريدددة

 ،م1917ذ ار  11الددزوراء( عددن الصدددور فددي )دةوللسددبب  اتددق توددددت ةريدد ،البريطانيددة للبصددرة
عبددد   ينظددر .م1918موصددي( عددن الصدددور فددي قواخددر تشددرين األوي )فددي حددين توددددت ةريدددة

م( ص ص 1971 ،لبنددان ،مطبعددة العرفددان)،1ةددد  ،تدداريخ الصددحافة العراديددة ،الددرزاق الحسددني
60-61. 
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درة، إ  لدددم تمدددنو الحكومدددة العثمانيدددة ق  امتيددداز أليدددة ةريددددة م مدددا كدددان ةريددددة صدددا
 . (1)نوع ا

وبددالنظر لكددون هدد   الصددحف رسددمية وتعتبددر لسددان حدداي الواليددة التددي تصدددر 
في ددا، ف ددد كانددت وة ددا مددن وةددو  السددلطة العثمانيددة، ألن ددا تأسسددت علددى يدددها ومددن 

 ،ل دددا وطبع دددا وتوزيع ددداقةدددي حكومت دددا، وكاندددت هدددي المشدددرفة علدددى تحريرهدددا وتموي
 فكانت لسان حاي السلطان، تشيد بق وبلسانق تنطق.

وي دم لنا علي الورد  في مؤلدق الموسوم "لمحات اةتماعية من تاريخ العراق 
 ،الحددي""، نمو ةدا يمثددي الحددود التدي كددان بصمكدان الصدحدي قن يتحددر  فدي نطاد ددا

ابدددة،عن الحددددود التدددي و لددد  عنددددما سدددأي مراسدددي فرنسدددي فدددي اسدددطنبوي، مددددير الرد
"دداا( تسدتطيع   يستطيع قن يكتب في ا دون قن تمدزق م االتدق، فأةابدق مددير الردابدة

قخدد  مدددير  ،ولمددا قبددد  المراسددي دهشددتق مددن هدد ا الةددواب .قن تددتكلم عددن ق  شدديء"
 –"طبعدا ق  شديء سدو    الردابة يوضو لق الم صود من عبارة "كي شيء" وداي لدق

صددددددحاب التيةددددددان والحكومددددددات األةنبيددددددة والدوضددددددوية عددددددن ق –وانددددددت تد ددددددم طبعددددددا  
واالشدددددتراكية والثدددددورة واالضدددددطرابات والحريدددددة وح دددددوق الشدددددعب والسياسدددددة الخارةيدددددة 

محمددد والمسدديو وموسددى( واألنبيدداء )والسياسددة الداخليددة والدددين والكنددااس والمسدداةد و
يدة والعالميدة وااللحاد والتدكير الحر والسلطات واألنوثة والحريم والوطن واألمة وال وم

والةم ورية والنواب والشيوخ والدسدتور والمدؤامرات وال نابدي ومددحت باشدا وكمداي بد  
واالص(حات والةراد وش ر ذب "قغسطس" وبعد  المواضديع المتصدلة إلدى حدد مدا 

المطدر والط دس  …قما الموضوعات المسدمو  الكتابدة عن دا ف دي " .ب    المواضيع"
سدطس( قو ضدوء ال مدر وتسدتطيع قن تدتكلم عدن اغ)على قن ال ت كر المطدر فدي ذب

الك(ب في الشدوار  علدى قن ال تطلدب إبادت دا وتسدتطيع قن تدتكلم عدن السدلطات مدا 

                                                           
السلسدددددلة ،العرادية""دراسدددددات فدددددي الصدددددحافة  1917حرية الصدددددحافة حتدددددى عدددددام،سدددددنان سدددددعيد (1)

 .14ص،1972،بغداد،(،مديرية االع(م العامة30)اسع(مية
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دمددت ال تشددير إلددى الدسدداد وتسددتطيع قن تددتكلم عددن صدداحب الة(لددة واالمبراطوريددة 
 .(1)وتتدانى في مدح ما"

العثمدداني عددام عنددد اعدد(ن الدسددتور  ،دخلددت الصددحافة العراديددة مرحلددة ةديدددة
إ  استطا  العديد من اولا  الرواد األوااي الحصوي على امتيداز اصددار ( 2)م1908

  .ومن ا ةريدة الرديب موضوعة البح"( 3)صحف سياسية وفكرية
ومما يلحظ قنق على الرغم من الكم ال ااي من الصحف التي عاصرت ةريدة   

يددددة كدددأن تكدددون فنيدددة قو ألسدددباب عد ،إال قن هددد   صدددحف لدددم تعمدددر طدددوي( ،الرديدددب
 .(1)مادية قو سياسية

                                                           
ص  ،(1972 ،بغددددداد،)3لمحددددات اةتماعيددددة مددددن تددداريخ العددددراق الحدددددي"، ةددددد  ،علدددي الددددورد  (1)

 .22-21ص

اختلددددت المصدددادر التدددي تبحددد" فدددي تددداريخ الصدددحافة العراديدددة فدددي تحديدددد عددددد ثابدددت لمةمدددو   (2)
قورد المدؤرخ  ،فعلدى سدبيي المثداي ، داب اعد(ن الدسدتور العثمدانيالصحف التدي صددرت فدي قع

قن عدددد الصددحف التددي  ."تدداريخ الصددحافة العراديددة"  عبددد الددرزاق الحسددني فددي مؤلدددق الموسددوم 
م بلدددد  1908صدددددرت فددددي العددددراق خدددد(ي ثدددد(" سددددنوات مددددن اعدددد(ن الدسددددتور العثمدددداني سددددنة 

ي اطروحتدددق لنيدددي شددد ادة الددددكتورا  فدددي حدددين قورد عبددداس ياسدددر الزيدددد  فددد ،( ةريددددة69)زهددداء
، قن عددددد الصدددحف التدددي 1936تددداريخ الصدددحافة العراديدددة منددد  نشدددأت ا حتدددى عدددام   الموسدددومة

الحسدني، المصددر السدابق ص  ،ينظدر .( ةريددة52)صدرت بعدد عدام مدن اعد(ن الدسدتور بلد 
 ،1936تاريخ الصحافة العرادية من  نشأت ا حتدى سدنة  ،؛ عباس ياسر الزيد  72 – 60ص 

 .15ص ،1975 ،م دمة إلى كلية اآلداب ةامعة بغداد ،غير منشورة()اطروحة دكتورا 

بغداد( وصددر العددد األوي من دا فدي )ش دت والية بغداد اصدار قوي صحيدة قهلية حملت اسم (3)
قما ثداني ةريددة قهليدة صددرت فدي العدراق  ،مراد سليمان()،وكان صاحب امتيازها1908ذب  6

عبددد الةبدددار )م فكاندددت ةريددد العددراق وصددداحب امتيازهددا األديددب المعدددروف1909وتحديدددا سددنة 
الرديب(.كمدددا شدد دت السددنة  ات دددا اصدددار عدددد مدددن )ثددم قع بت ددا فدددي الصدددور ةريدددة ،الخيدداط(

 االرشددددددداد، االن (ب،التعاون،الروضة،الح ي ة،الصددددددددااب،ابن  الصدددددددحف وهدددددددي علددددددددى التدددددددوالي
منيدر بكدر   انظدر ،الزوراء في الصدورار ةريدة ال ور،البرق ما بين الن رين، فض( عن استمر 

 – 1869الصددددددحافة العراديددددددة واتةاهات ددددددا السياسددددددية واالةتماعيددددددة والث افيددددددة مددددددن  ،التكريتددددددي
 .59ص ،(1969 ،بغداد،)م1921



 

 148 

 م2006ـهـ 1427(44/1لية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر ك

ل ا ُيعُد ه ا البح" محاولة لة ب قنظدار البداحثين إلدى قحدد المصدادر الم مدة 
 ،مدددن خددد(ي تسدددليط الضدددوء علدددى قسدددباب صددددورها ،لدراسدددة تددداريخ العدددراق الحددددي"

والددددور الددد   اضدددطلعت بدددق كنمدددو د للصدددحافة النادددددة لمةمدددي األوضدددا  السياسدددية 
إلى الحد ال   دفع قحد معاصر  تل  الدترة إلى  ،واالةتماعية والث افية واالدتصادية

وصددددد ا بأن ددددا كانددددت "قةددددرق الصددددحف ذندددد ا  فددددي نصددددرة الحددددق وفددددي م ارعددددة ظلددددم 
 .(2)الحكومة"
 تأسيس الجريدة  :أولا 

حيد" صددر العددد  ،تعدد ةريددة الرديدب ثالد" ةريددة قهليدة صددرت فدي العدراق
إ  كاندددت تصددددر بصددددحتين مدددن  ،م1909اني سدددنة كدددانون الثددد 28األوي من دددا فدددي 
والصدحة الثانية كتبت باللغة  ،كانت الصدحة األولى باللغة العربية ،الحةم المتوسط

ثددم ازدادت صدددحات ا حيدد" قخدد ت تصدددر بوادددع قربددع صدددحات بعددد عددددها  ،التركيددة
ف ددد خصصددت ثدد(" صدددحات باللغددة العربيددة قمددا الصدددحة األخيددرة فكانددت  ،الثدداني

. وددددد ةددداء فدددي ترويسدددت ا قن دددا "ةريددددة عربيدددة تركيدددة خادمدددة لترددددي (3)لغددة التركيدددةبال
 .(5)، صدرت قوي األمر مرة في األسبو (4)الوطن بكماي الحرية"

                                                                                                                                               
ددددت ةريدددة الرديددب فددي إحددد  م االت ددا كشدددا باسددماء الصددحف التددي صدددرت فددي واليددة بغددداد  (1)

"إن   دصيرة من إصددارها مبيندة قسدباب  لد  االحتةداب ب ول داواحتةبت عن الصدور بعد فترة 
الةرااد التي صدرت في الوالية بعد اعد(ن الدسدتور لدم يدتم علدى قغلبيت دا الحدوي إال بغدداد ف دد 
قتمت حول ا واحتةبت ثم العراق ولم يدم اصدارها سو  قيدام د(ادي ثدم االرشداد وان طعدت لسددر 

مدددن يدددد ألخدددر  ثدددم ان طعدددت لسددددر مدددديرها األخيدددر ثدددم  صددداحب ا ثدددم االن ددد(ب بعدددد قن تحولدددت
ربيدددع األوي  16( فدددي 101)العددددد ،ةريددددة الرديدددب  انظدددر ،…"الصدددااب فكدددان عمرهدددا دصددديرا  

 .هد1328

(،  1998 ،بيروت،)دار السدادي ،تح يق وت دديم باسدي سدليمان فيضدي ،م كرات سليمان فيضي (2)
 .94ص

 .57ص ،المصدر السابق ،الزيد  (3)

 .71ص،(1955،ال اهرة،)مع د الدراسات العربية،الصحافة في العراق،اايي بطيروف (4)

 .المصدر ندسق (5)
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، ثددم (1)قمددام اسدبدداي الدد   ل يتددق هدد   الةريدددة قصددبحت تصدددر مددرتين اسددبوعيا
تحريدر الةريددة(  راديس)(3)وعن قسباب  ل  يعلق عبد اللطيف ثنيدان ،(2)لث(" مرات

"بنداء  علددى اصددرار قغلدب ال ددراء علينددا بصصددار الةريدددة مددرتين فددي   علدى  لدد  ب ولددق
األسدددبو  التزمندددا إصددددارها بصدددورة فدددوق العدددادة ألنندددا  كرندددا فدددي العددددد األوي إنندددا ال 

 .(4)نصدرها مرتين قو قكثر في األسبو  إال بعد وصوي مطبعتنا الخصوصية"
يسددتنبط األهددداف التددي توخاهددا رادديس تحريددر الةريدددة المتتبددع ألعددداد الةريدددة 

  من اصدارها، وكما ةاء في افتتاحية العدد األوي من الةريدة حين ي كر داا(
"إرتأيددددددت نشددددددر ةريدددددددة حددددددرة مطل ددددددة العنددددددان خادمددددددة للددددددوطن واالمددددددة تحددددددت 

 .(5)الرديب( مستعدة ل بوي ما يرد علي ا من الم االت العربية والتركية")عنوان
ت دويم اسدبوعي  ،فتصددرت الصددحات األولدى للةريددة ،قبدواب الةريددة قما عن

وكثيددددرا مددددا كرسددددت عدددددد مددددن  ،ألودددددات الصدددد(ة وحالددددة الط ددددس والعطددددي األسددددبوعية
 ،صدحات ا لنشدر ال دوانين واألوامدر السدلطانية فضد( عدن م دررات المةلدس العمدومي

  الدد   كانددت وفددي محاولددة مددن الةريدددة للدددت قنظددار المسددؤولين إلددى الوضددع المددزر 
ف د تم اسدتحدا" قحدد األبدواب التدي حملدت عندوان  ،تعيشق بع  ال طاعات الخدمية

"مصاحبة" وهدي عبدارة عدن محداورة بدين شخصدين يددور موضدوع ما حدوي عددد مدن 
دلددة نظافددة الطددرق واألزدددة  ،غدد(ء األسددعار ،دلددة رواتددب المددوظدين  من ددا ،المشدداكي

دسددددق عنيددددت الةريدددددة بت صددددي قحددددواي فددددي الودددددت ن ،وغيرهددددا مددددن المشدددداكي األخددددر 
                                                           

 .هد1327ةماد  األولى  21( في 21)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .هد1328رةب  3( في 134)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 ،م مكتبدة1902 قنشدأ سدنة ،م1867ولدد ببغدداد سدنة  ،صحدي رااد وقديدب  عبد اللطيف ثنيان (3)
 ،شددغي العديددد مددن الوظددااف اسداريددة ،كانددت تةلددب ل ددا الكتددب مددن مصددر واسددتانبوي وغيرهمددا

لددق العديددد مددن  ،م1939ثددم ناابددا عددن لددواء بغددداد سددنة  ،م1934انتخددب عددن لددواء ديددالى سددنة 
، قعد(م الي ظدة الدكريدة فدي العددراق مير بصدر انظر للتداصديي، م.1940تدوفي سدنة  ،المؤلددات

 .79 – 78ص ص ،م1971 ،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،1د ،"الحدي

 .89ص ،المصدر السابق ،التكريتي (4)

 .هد1327محرم  6 ،(1)العدد ،ةريدة الرديب (5)
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 ،الواليدددات مدددن خددد(ي قحدددد قبواب دددا الثابتدددة التدددي حملدددت عندددوان "رسدددااي مدددن األدددداليم"
قمدددا مدددا يخدددص  .اسدددتعر  مدددن خ(ل دددا المراسدددي حاةدددات ومتطلبدددات تلددد  المنددداطق

األحددددا" التددددي تدددددور خدددارد العددددراق فكثيددددرا مدددا ادتبسددددت هدددد   الةريددددة األخبددددار مددددن 
لتي كانت ترد عبر البريد إلى ادارة الةريدة على سبيي التبدادي مةموعة من الةرااد ا

. إ  كانددددت الةريدددددة تنشددددر الخبددددر الددددوارد فددددي الةريدددددة تحددددت عنددددوان (1)قو المراسددددلة
 ."م تبسات" وي يي الخبر باسم الةريدة التي ادتبست من ا الخبر
عبددد اللطيددف ثنيددان( )وقهددم مددن حددرر فددي الةريدددة اضددافة إلددى رادديس تحريرهددا

واخدرون فيمدا  (3)وشكر  الدضدلي (2)ا من المث دين ن كر من م معروف الرصافيعدد
اضددطلعت عددددا مددن المطددابع بم مددة طبددع واعددداد الةريدددة خدد(ي مسدديرت ا ال صدديرة 

فدي بدايدة صددورها تولدت مطبعدة الواليدة طبع دا واضدطلعت مطبعدة  ،والبالغة سنتين
وفدددي ( 5)( بدددارات10)الواحدددد فكدددانقمدددا ثمدددن العددددد  ،(4)اآلداب ب ددد   الم مدددة فيمدددا بعدددد

درشدددا وفدددي ( 6)(30)فيمدددا بلددد  ديمدددة االشدددترا  السدددنو  فدددي بغدددداد ،( بدددارة15)الخدددارد
 .( درشا35)الخارد

                                                           
ومن دددا ةريددددة الم طدددم  ،نددد كر مدددن هددد   الةراادددد التدددي ازدهدددرت فدددي قع ددداب االن ددد(ب العثمددداني (1)

 .وعددا  قخر من الةرااد ،الرغااب ،االتحاد العثماني ،األسبوعي، العدي، ال( دية

ديدوان الرصدافي( )شاعر وكاتدب لدق العديدد مدن المؤلددات من دا 1875معروف الرصافي مواليد  (2)
األدب العربدي( و)األدب الرفيدع فدي ميدزان الشدعر ودوافيدق( )ولق كتب في الدراسدات األدبيدة من دا

 .1945توفي سنة 

نشددر العديددد مددن الم دداالت واألبحددا" عددن المسددألة كاتددب كددرد   1882شددكر  الدضددلي مواليددد  (3)
 .1926الكردية وحياة األكراد وت اليدهم االةتماعية توفي سنة 

 .76ص ،المصدر السابق ،الزيد  (4)

البارة عملددة فضددية عثمانيدددة شددا  اسددتخدام ا فدددي الواليددات العراديددة منددد  ال ددرن السددادس عشدددر  (5)
لنظدددددددددددددام المدددددددددددددالي،في موسدددددددددددددوعة الموصدددددددددددددي المي(د ،للتداصددددددددددددديي انظر خليي علدددددددددددددي مراد،ا

 .249(،ص1992،)الموصي،4الحضارية،د

 ،ل(سددددتزادة ،عملددددة عثمانيددددة فضددددية شددددا  اسددددتخدام ا فددددي ن ايددددة ال ددددرن السددددابع عشددددر ال ددددر  (6)
 .المصدر ندسق انظر
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لددم ي تصددر مودددف الةريدددة علددى  كددر الخبددر فحسددب بددي كثيددرا مددا الح ددت بددق 
والخبدر الد   كاندت تعالةدق علدى خد(ف  ،تعلي ا يتضدمن رق  الةريددة فدي الموضدو 

وي دددوي قحدددد  ،ت تدعدددي الكثيدددر مدددن الصدددحف مدددن ن دددي م ددداالت الغيدددر واراا دددممدددا كانددد
]قعمددددة الصدددحافة العراديدددة  إن موددددف الةريددددة ةعل دددا "قةدددرق صدددحف ودت دددا وقشددددها 

 .(1)شعورا بالواةب"
كمدددا انددددردت الةريددددة بموادد دددا الةريادددة فدددي "التع يدددب" لمدددا يمكدددن تع يبدددق مدددن 

ملل ددم وتبدداين نحل ددم وتضددارب قةددواا م، "قحددواي المددأمورين واألهددالي علددى اخددت(ف 
فدي ( 2)فت كر الحسن منق وتطريق لت تد  بق، وت كر ال بيو وتست ةنق ليتةنبق الغير"

إحد  م االت ا التدي حملدت عندوان "كتداب ألنظدار والدي الواليدة" فنددت فيدق ادعداءات 
باشا  وي صد بق ناظم –"يا حضرة الناظم   ومما ةاء فيق ،الحكومة الستتباب األمن

إن قطدددراف الواليدددة ال يمضدددي في دددا يدددوم ت ريبدددا بددد(  –( 1911-1910)والدددي بغدددداد
 .(3)ودو  ةر  قو دتي قو سردة قو ن ب"

انت ةددت الةريدددة مددع بدايددة صدددورها  1908وفددي قع دداب االن دد(ب العثمدداني 
سياسددة داامددة علددى الدددفا  عددن الدسددتور العثمدداني الدد   قعدداد االتحدداديون العمددي بددق 

إ  ةدداء فددي  ،م فطالبددت بدداحترام نصوصددق وهاةمددت كددي مددن تعددر  لددق1908سددنة 
م اي للرديب تحت عنوان "تأييد المشروطية واسشدترا  فيدق" مدا يلدي  "ال يخددى علدى 
عمدوم اخوانندا العثمددانيين مدا كنددا ن(ديدق فددي الددور السددالف مدن قنددوا  الظلدم والتعددد  

نق ل د   الملدة المظلومدة مدن واالستبعاد وما كنا نان تحت ث لدق حتدى ددي  اب سدبحا
دددام بنصدددرت ا وهددم ةمعيدددة االتحدداد والترددددي الددد ين طالمددا  كرندددا فضددل م علدددى األمدددة 
ونوهنا ب كرهم وحمدنا اب عدز وةدي علدى قن دم تمكندوا بمعونتدق تعدالى مدن دلدب  لد  

                                                           
 .76ص ،المصدر السابق ،الزيد  (1)

 .هد1327محرم  6العدد األوي،  ،ةريدة الرديب (2)

. ومما يلحظ قن انت اد الةريدة لم ي ف عند ه ا الحد بي 96مصدر السابق، صعبد الكريم، ال (3)
انظددر   ،للتداصدديي ،م دداالتقن ددا كثيددرا مددا انت دددت بعدد  مددا كانددت تنشددر  بعدد  الصددحف مددن

 .هد1327ربيع األوي  3( في 9)العدد  ،ةريدة الرديب
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إال قن الةريددة سدرعان مدا عددلت عدن سياسدت ا (  1)الدور ب( إرادة دم وال إثارة حرب"
 ،وافتضدددا  اهدددداف م الح ي يدددة ،تنكدددر االتحددداديين لمبدددادو الحريدددة والمسددداواة تلددد  مدددع

فشددنت ةريدددة الرديددب حملددة ضددد الكتدداب والصددحديين األتددرا  "الدد ين كددانوا يعملددون 
لعددي قبرزهددا اثددارة النعددرات الطااديددة بددين  ،لغايددة معلومددة وسياسددة معينددة قتد ددوا علي ددا

 . (2)ةميع عناصر الدولة العثمانية"
لددرغم مددن دصددر عمددر الةريدددة الزمنددي إ  لددم تسددتمر فددي الصدددور سددو  علددى ا
إال قندددق يمكدددن عددددها  ،( عدددددا173)إ  صددددر من دددا ،م(1910–1909)سدددنة واحددددة

مصدرا  م ما  لدارسي تاريخ العراق الحدي" في تل  المدة فضد(  عدن كون دا إنمو ةدا 
ي قوضا  الدب(د ف د حرصت الةريدة على متابعة ون د مةم ،للصحافة الناددة ذن ا 

كما تابعدت بشديء مدن التدصديي ة دود بعد  الدوالة  .السياسية واالدتصادية والث افية
باركدددت الةريددددة فدددي إحدددد   ،للن دددو  بواددددع الواليدددات العراديدددة فعلدددى سدددبيي المثددداي

محمدد )م االت ا والتي حملت عنوان "الواليدة وقعمداي والي دا ال مدام" ة دود والدي بغدداد
. بينما نةدها وفي اعدادا  قخدر   تنت دد والة (3)الص(حيةم( ا1910–1909شوكت 

 . (4)ذخرين وتت م م بالك ب والمماطلة والنداق"
 :تصديها ألوضاع التعليم في العراق :ثانياا 

حيد"  ،لم يكن التعليم دبي منتصف ال رن التاسع عشر المي(د  بشيء يد كر
اضددافة إلددى  ،الكتاتيددب()ومدددارس الصددبيان ،ادتصددرت الدراسددة علددى المدددارس الدينيددة

مدارس االرساليات التبشيرية التي دقبت الدوي األةنبية على افتتاح ا في العديد من 
  .الواليات العثمانية ومن ا العراق

                                                           
 .78ص ،المصدر السابق ،الزيد  (1)

 .هد1327شواي  16 ،60العدد  ،ةريدة الرديب ،ن كانت مرة((كلمة الحق إ ،)اتحاد العناصر)(2)

 .هد1327رمضان  25( في 55)العدد ،ةريدة الرديب (3)

 .هد1327رمضان  20( في 49)العدد ،ةريدة الرديب (4)
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م خطى نظام التعليم في الدولة العثمانية خطوة يمكدن عدداها 1869وفي سنة 
المعدارف العموميدة  ن لة نوعية في ميدان الخدمات التعليمية من خ(ي صددور نظدام

"معارف عمومية نظامنامة سي" الد   عددا قوي تشدريع متكامدي لوضدع دعداام التعلديم 
اال ان معطيددات هدد   الددعاام لددم تظ ددر بشددكي  ،المددني الحدددي" فددي الدولدة العثمانيددة

ةلي اال في الربع األخير من ال رن التاسدع عشدر عنددما ظ درت المددارس االبتداايدة 
تعددادي حاليددا  الدراسددة )إلددى فددتو العديددد مددن المدددارس الرشددديةبعدددها ظ ددرت الحاةددة 
المدنية من ا والعسكرية( وقخيرا  المدارس العالية وتحديدا  كليدة )المتوسطة( واالعدادية

  .الح وق التي ةر  افتتاح ا في الع د األوي من ال رن العشرين
كاد يخلدو عددد وال ي ،شغلت دضايا التعليم حيزا كبيرا من اهتمام ةريدة الرديب

فددي الوددت الد   تؤكدد  ،من اعدادها من خبر قو تعليق قو انت داد للتعلديم فدي العدراق
فيددق علددى قهميددة العلددم والمعرفددة مددن خدد(ي ربط ددا بددين "ن ضددة األمددة وم دددار ت دددم ا 

ن مددا وصددلت لددق قوربددا مددن ت دددم يعددود إلددى اهتمام ددا بددالعلم .فددي العلددم والمعرفددة . وا 
رن بدددين مدددا بلدد  العدددرب دددديما  مدددن ت ددددم فددي العلدددوم والمعدددارف نةددددها ت ددا ،والمعرفددة"

فددي حددين نةدددها فددي عدددد قخددر تبددار  ة ددود  ،(1)وحاضددرهم اليددوم مددن ة ددي وتخلددف
م( فددي افتتددا  عدددد مددن المدددارس الحديثددة 1872 – 1869مدددحت باشددا )والددي بغددداد

 .(2)"والتي "شكي افتتاح ا ضربة لل و  المعارضة للتةديد وادتباس قساليب الغرب
كمددا سددلطت الةريدددة الضددوء علددى الدددور الدد   اضددطلعت بددق المدددارس التددي 

بافتتاح ا في عدد من الواليات العرادية في نشدر العلدم  (3)دامت االرساليات التبشيرية

                                                           
 .هد1328رمضان  7( في 160)العدد ،ةريدة الرديب  (1)

 .هد1328ةماد  الثاني   11( في 126)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 ،يعد التبشير إحد  الوسااي التي اعتمدتا الدوي األةنبية في تعزيز ندو ها في الدولة العثمانية (3)
وكان العراق من ضمن الميادين التي نشطت وتنافست فيق البعثات التبشيرية األةنبية الدرنسية 

وسددداالق سددد(مة حسدددين موسدددى، التبشدددير فدددي العدددراق  .ل(سدددتزادة قنظدددر .والبريطانيدددة واألمريكيدددة
 .(1985 ،ةامعة بغداد)كلية الشريعة، ،غير منشورة()رسالة ماةستير ،وقهدافق
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. (1)والمعرفة من ة ة والدعوة إلى الحداظ على اللغة العربية ونشرها من ة ة قخر 
دت ا ب د   المددارس إال قن دا نب دت ال دراء إلددى ويلحدظ قن الةريددة علدى الدرغم مدن اشددا

اآلثددار السددلبية الفتتدددا  مثددي هكددد ا مدددارس لعددي قبرزهدددا "العمددي علدددى اعددداد الناشددداة 
ال ين يتعلمون فدي مدارسد م اعددادا غربيدا فدي التدكيدر والمدن م وتعلديم م حدب األمدم 

لمددد  التددي يدرسددون فددي مدارسدد ا وابعددادهم عددن تدداريخ قمددت م بددي ان ددم علددى طددوي ا
 . (2)"…يد دون م لغت م وةنسيت م ووطنيت م فض( عن  ل  فأن م يبتزون قموال م

وفدددي الودددددت الدددد   قكدددددت فيددددق الدولدددة العثمانيددددة مددددن خدددد(ي دددددانون المعددددارف 
م علددددى الزاميددددة التعلدددديم االبتدددددااي وضددددرورة نشددددر  بددددين ةميددددع 1869الصددددادر سددددنة 

هددد ا ال دددانون موضدددع  طب دددات المةتمدددع دون تمييدددز نةددددها تدشدددي فدددي وضدددع ف دددرات
ومن دا ةريددة  ،التندي  بدليي كثرة الشكايات التي توالت علدى الصدحف العراديدة ذند ا 

التي سلطت الضوء على الوادع المدزر  الد   تعيشدق هد   المددارس مدن دلدة  ،الرديب
اعددددادها وبالتددددالي عدددددم دددددرة الموةددددود من ددددا علددددى اسدددتيعاب األعددددداد المتزايدددددة مددددن 

"ليس في ةانب الكرخ سو  مكتدب   ريدة مثاال على  ل  ب ول اوتضرب الة ،الطلبة
( تلمي ا ودد بلغوا في السدنة 25)رشد  قسس من  سنتين وعند تحويلق هنا  كان فيق

وت افت الطلبة عليق  …( 108)( وفي السنة الحالية لحد اليوم دخي ال يد70)الثانية
ريدددة وفددي قعددداد قخددر  . فيمددا نشددرت الة(3)"…مسددتديم وال يسددع قكثددر ممددا ةددر  بددق 

. وتدددأثير هددد   (4)شدددكاو  األهدددالي مدددن افت دددار منددداطق قخدددر  إلدددى مثدددي هكددد ا مددددارس
المشدددكلة علدددى انخددددا  نسدددبة المتعلمدددين والتدددي تكددداد تصدددي فدددي بعددد  المددددن إلدددى 

1%(5). 

                                                           
 .هد1328شواي  19( في 173)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .هد1328رمضان  7( في 160)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 .هد1328رمضان  30( في 170)العدد ،ةريدة الرديب( 3)

 .هد1328محرم  26( في 87)العدد ،ةريدة الرديب (4)

 .هد1327صدر  18( في 7)العدد ،ةريدة الرديب (5)
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لدم تسدلم المددارس الموةدودة مدن انت داد الةريددة التدي ركدزت مدواطن الخلدي فددي 
ي قبرزهدددا افت دددار المددددارس الموةدددودة إلدددى الم(كدددات هددد   المددددارس بن ددداط عديددددة لعددد

التعليميددة الكدددوءة الحاصددلة علددى شدد ادة مددن المعددارف تددؤهل م للحصددوي علددى هدد   
إ  كدان التددريس فدي  ،. وبالتالي تددهور مسدتو  هد   الكدوادر(1)"…الوظيدة الشريدة 

يمزةون  ه   المدارس وعلى حد دوي الةريدة يتم من "دبي معلمين غير عارفين في ا
. والد   زاد مدن سدوء الوضدع (2)الحرف العربي بدالتركي ويخلطون دا بدالنحو الدارسدي"

التعليمددي "دلددة رواتددب المعلمددين وان طاع ددا لعدددة قشدد ر السدديما وقن رواتددب م ال تكدداد 
. وامدام هد ا الواددع المدزر  قمسدت هد   المددارس وحسدب (3)"…تكدي م للخبز والمداء 

. وبالتددالي قصددبحت معددارف الددب(د ةميع ددا قولددى .ل ددا دددوي الةريدددة "فددي حالددة يرثددى
 . (4)"…ب راءة سورة الداتحة 

راددديس التحريدددر( فدددي )إ  انت دددد ثنيدددان ،كمدددا تطرددددت الةريددددة إلدددى تعلددديم المدددرقة
"إن حالدددة المدددرقة فدددي مديندددة بغدددداد   إحدددد  م االتدددق تدددأخر تعلددديم االندددا" فكتدددب دددداا(

ن واحدددة مددن عشددرة اآلن تحسددن ال ددراءة يسدتحي ال لددم مددن تحريرهددا ألنددق ال يوةددد مددن 
ثنيدان( الحكومدة بضدرورة اهتمام دا بتعلديم )، وفي عدد ذخدر مدن الةريددة ناشدد(5)"…

 . (6)"…االنا" بالنظر "ألهمية  ل  في حياة األسرة العرادية
حياا دددا واسدددتعمال ا فدددي الحيددداة  كاندددت الددددعوة إلدددى االهتمدددام باللغدددة العربيدددة وا 

إ   ،د  قهدددددم ال ضدددددايا التدددددي ندددددادت ب دددددا ةريددددددة الرديدددددباليوميدددددة وفدددددي التددددددريس إحددددد
ثنيدددان( قن فدددي ةعدددي العربيدددة لسدددانا  رسدددميا  للحكومدددة "ممدددا يدددن   بتلددد  اللغدددة )رق 

                                                           
 .هد1328رمضان  16( في 164)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .هد1328صدر  18( في 7)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 .هد1327ربيع األوي  2( في 13)العدد ،ةريدة الرديب (3)

 .هد1327رمضان  8( في 50)العدد ،ةريدة الرديب (4)

 .هد1327ةماد  األخرة  26( في 30)العدد ،ريدة الرديبة (5)

 .هد1327صدر  18( في 7)العدد ،ةريدة الرديب (6)
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إ  ال ريدددب قن حيددداة كدددي قمدددة بحيددداة لغت دددا  …الشدددريدة ن ضدددة يخضدددر ب دددا عودهدددا 
…"(1) . 

فددي قحددد بددي إن ددا بينددت و  ،لددم تكتددف الةريدددة فددي إبددراز اللغددة العربيددة وددسدديت ا
قعدادها "ضعف اللغة التركية ودلة انتشارها بين عناصر الدولة العثمانيدة واعتمادهدا 

. وفدددي (2)علدددى اللغدددة العربيدددة التدددي قثدددرت في دددا تدددأثيرا كبيدددرا لدرةدددة ال يمكدددن نكران دددا"
بددي  ،الودددت  اتددق لددم ت ددف ةريدددة الرديددب مودددف المدددافع عددن اللغددة العربيددة فحسددب

عدداملين فددي المةلددس العمددومي لواليددة بغددداد الدد ين قيدددوا وة ددت ن دددا ال عددا للعددرب ال
األترا  وادروا التدريس باللغدة التركيدة ولدم يطدالبوا بالحدداظ علدى لغدت م الشدريدة التدي 

ف ددد شددب ت الةريدددة وفددي إحددد  م االت ددا قعضدداء المةلددس  ،هددي لغددة ال ددرذن الكددريم
الي ورةدداي السدددلطة" العمددومي للواليددة بددد "الخشدددب المسددندة يتحركددون علددى قهدددواء الددو 

ال كيددف يسددتطيع عنصددر تركددي واحددد فددي المةلددس مددن   وتسدداءلت الةريدددة داالددة "وا 
فددر  رقيددق علددى قحددد عشددر عضددوا مددن قبندداء الددب(د لددم يحسددنوا هددم قندسدد م التركيددة 
سدددو  واحدددد مدددن م مدددع هددد ا ي ددددون إلدددى ةاندددب السدددلطة ضدددد رغبدددات ألبنددداء ةلددددت م 

…"(3). 
  ال ضدددية استعرضدددت االنعكاسدددات السدددلبية اسدددتمرت الةريددددة فدددي منادشدددة هددد 

"يتخددرد الطدد(ب دون معرفددة   واصدددة  لدد  بددال وي ،لسياسددة االتحدداديين علددى الطلبددة
شدددديء مددددن لغددددت م قوال ودون إت ددددان التركيدددددة ثانيددددا وعدددددم اسددددتيعاب ومعرفددددة العلدددددوم 

 . (4)والمعارف التي درسوها ثالثا"
دددددمت الةريددددة  ،رسدددميةوسدددعيا مدددن الةريددددة الصددد(  التعلددديم فدددي المددددارس ال

وقن يددتم اختيددار  ،"ةعددي التعلدديم باللغددة العربيددة  مةموعددة مددن الم ترحددات لعددي قبرزهددا
 ،المعلمين من األكداء يت نون التعليم وكل م إلمام باللغة العربية وتضلعوا في علوم ا

                                                           
 .هد1328صدر  28( في 96)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .هد1327شواي  16( في في 60)العدد ،ةريدة الرديب( 2)

 .هد1327ربيع األوي  17( في 12)العدد ،ةريدة الرديب (3)

 .هد1327رةب  12( في 138)العدد ،رديبةريدة ال (4)
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عطددداء درس باللغدددة العربيدددة فدددي المددددارس الرشددددية واالعداديدددة والعاليدددة واختيدددار  ،وا 
ن قكداء لتدريس ا وليس كما يتم التدريس ودتاد   مدن معلمدين غيدر عدارفين في دا معلمي

 . (1)يمزةون الحرف العربي بالتركي ويخلطون ا بالدارسي"
 :نقدها للخدمات البلدية والصحية في العراق :ثالثاا 

 :الخدمات البلدية -أ
اادة للبلدة، تعرف داارة البلدية بأن ا مؤسسة قوكي الي ا م مة ادارة الشؤون الع

وبالتددددددالي الشددددددؤون العاادددددددة ألهالي ددددددا الدددددد ين تةمع ددددددم دواعددددددي المنددددددافع المشددددددتركة 
واالحتياةدددات المت ابلدددة ضدددمن الحددددود والصددد(حيات التدددي تمنح دددا ال دددوة التشدددريعية 

 .(2)بواسطة ممثلي م المنتخبين
استأثرت الخدمات البلدية باهتمدام الةريددة التدي تابعدت وبشدكي خداص قعمداي 

، حي" طالبت الةريدة األهالي بدد "لدزوم انتخداب (3)س البلدية الث(" في بغدادالمةال
ألن م مددددة قعضدددداء المةددددالس البلديددددة العمددددي علددددى  …مددددن يعلمددددون فددددي م الكددددداءة 

 . (4)"…إص(  الوالية واعمارها ونظافت ا

                                                           
 .هد1327صدر  8( في 7)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .180ص ،(1953 ،بغداد،)مطبعة النةا  ،1د ،معةم العراق ،عبدالرزاق ال (لي (2)

 25ربيدددع األوي  14( فدددي 109( و)55( و)11،)األعدددداد ،انظدددر  ةريددددة الرديدددب ،للتداصددديي( 3)
هد، ومن الةدير باسشارة إلى قن قوي بلدية ةر  تأسيسد ا 1328رمضان  2هد،1327رمضان 

ونظرا لسعة المديندة وعددم امكانيدة البلديدة  ،م في ةانب الرصافة1869في بغداد كان في سنة 
ولمزيدد  ،م1878ف د ةر  تشدكيي بلدديتين اضدافيتين سدنة  ،من تأمين الخدمات والم ام ال(زمة

والية بغدداد  ،ياسين ش اب شكر   انظر .ت ا االداريةمن التداصيي حوي تل  البلديات وتشكي(
 ،رسددالة ماةسددتير "غيددر منشددورة" ،دراسددة فددي قوضدداع ا االداريددة واالدتصددادية 1872-1909

 .81ص ،(1994 ،ةامعة الموصي،)كلية اآلداب

 .هد1328ةماد  اآلخرة  22( في 131)العدد ،ةريدة الرديب (4)
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كمددا تطردددت الةريدددة إلددى إحددد  المشدداكي الرايسددة التددي واة ددت البلديددة مندد  
وعلدى حدد ددوي الةريددة فدي "الحدد  ،مثلة بالعةز المالي ال   كان سببا  تأسيس ا والمت

 .(1)من ديام ا بالكثير من م ام ا"
ويلحدددظ قن البلديدددة لدددم تسدددلم هدددي األخدددر  مدددن انت دددادات هددد   الةريددددة بسدددبب 
إهمال ا وت صيرها في اداء واةبات ا سواء  في مةاي خدمات التنظيف واندارة الشدوار  

 .(2)"…رهدا وادتصدار تلد  الخددمات علدى بعد  الشدوار   واالزددة. وغي.واسالة المداء
الرديددب( فددي معددر  انت ادات ددا تلدد  قن "تةدداوزات قصددحاب المحدد(ت فددي )إ  قشددارت

األسددواق وعلددى الطريددق العددام كثيددرة إ  يخددرد هددؤالء بضددااع م وحاةددات م ويضددعون ا 
البلديددة ال  حتددى ظددن نتيةددة ل دد ا االهمدداي قن ،خددارد مح(ت ددم علددى دارطعددة الطريددق

لددوال وةددود ةملدة مددن المددأمورين والحددراس يت اضدون رواتددب م الشدد رية كددي  ،وةدود ل ددا
ف ددد    ،ويلحدددق ب دددم مدددن خصصدددت ل دددم الدددداارة معاشدددات قوفدددر باسدددم مدتشدددين ،شددد ر

 . (3)…"وال يخبرون الداارة الناامة… األبنية تبنى والطرق تغتصب 
المددواطنين حددوي ت صددير وال يكدداد يخلددو عدددد مددن قعددداد الةريدددة مددن شددكاو  

إ  قشدارت  ،وكانت مشدكلة ان طدا  الميدا  إحدد  قهدم ةواندب هد ا الت صدير ،البلديات
 .(4)الةريدة إلى قن "الماء ال   يةر  في ه   األنابيب إنما يةر  يوم وين طع قخر"

الرديب( استغاثة قهالي مدينة النةف األشرف نتيةة دلة الماء )وفي عدد اخر نشرت
ألن ددم  ،ولددو كددان ثمددن كيلددة المدداء بدد هب ،"األغنيدداء ال ي م ددم األمددر  والعطدد  ألن

                                                           
ومددن الةدددير بالدد كر قن الضدداا ة الماليددة  .هددد1327حددرم م 20( فددي 3)العدددد ،ةريدددة الرديددب (1)

وكاندت سدببا فدي دمدم دواادر البلديدة  ،تعتبر قحد المشداكي الرايسدية التدي واة دت الددواار البلديدة
إال قن  ،م1909 – 1907الددث(" التابعددة لواليددة بغددداد وفددي دااددرة واحدددة للدتددرة المحصددورة مددن 

 ،ةريددة الرديدب  انظدر ،م1909لدث(" ثانيدة و لد  سدنة سرعان ما قعيد العمي بددواار البلديدة ا
 هد.1327رمضان  1( في 48)العدد

 .هد1327   الحةة  27( في 79)العدد ،ةريدة الرديب  انظر ،للتداصيي (2)

 .هد1328رمضان  23( في 167)العدد ،ةريدة الرديب (3)

 .المصدر ندسق (4)
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يدفعون  ل  من ثروات م الطاالة ولكن الب(ء كي الب(ء على ضعيف الحاي ال   ال 
. وقمدام ضدعف البلديدة (1)يستطيع شراء  وال يةد مدن يعطيدق ف دو يسدتغي" وال يغدا""

ي شدددراء ماكيندددة لةلدددب المددداء دامدددت ببيدددع قحدددد الخاندددات علدددى قمددد ،فدددي قداء واةبات دددا
رضداء  للدرق  العددام   ولدم يكدن هد ا ال دوي ،لل ضداء علدى المشدكلة "إال إسدكاتا  للنداس وا 

 . (2)ولم تر حتى اليوم من ا همة وال يعلم قين صرفت تل  الدراهم"
كما اشارت الةريدة إلى المودف السلبي ال   وددتق الدولدة إزاء تشدكيي بعد  

"ع دددت شددركة بددين كدداظم   ب ول ددا ،بعدد  األحيدداء بالميددا  األهددالي للشددركات لتزويددد
باشا والحاد صالو االسترباو  ويع وب عيساني لمد قنابيب في ال سم الد   لدم يكدن 

وسدميت شدركة مداء بغدداد وحدررت الم اولدة بيدن م  ،انابيب ودتا  السالة الماء للبيوت
 دي ي داي قن هد ا ف ،وصددت لد  محرر الم اوالت وةلبدت االنابيدب ووصدلت الواليدة

. في الودت ندسق باركت الةريدة ة ود بع  (3)العمي ال يتم بعد ه     المعام(ت"
فددي  ات  .األشدخاص الموسددرين السدتيراد عدددد المكداان لتددوفير المداء لددبع  األحيداء

الوددددت وة دددت الةريددددة انت ادهدددا لعددددم ديدددام البلدددديات بدددأداء واةب دددا بتعميدددر الةسدددور 
وكثيددددرا مددددا نشددددرت شددددكاو  األهددددالي  ،واةبددددات البلدددددياتوالتددددي كانددددت تدددددخي ضددددمن 

الرديددب( ). ودللددت(4)المسددتمرة مددن الوضددع المتددرد  الدد   قمسددت عليددق هدد   الةسددور
"إن الةسرين الممتد قحدهما على سوق البزازين   على  ل  عندما قوردت مث( دالت

وق بخان كبة( واآلخر علدى السدوق المد كور فدوق مددخي سد)فوق باب الخان الش ير
 . (5)ال زازين مكسورين ول ما مدة على ه   الحاي"

عنددددما حملدددت إحدددد   ،كمدددا حاولدددت الةريددددة لددددت قنظدددار السدددلطات المحليدددة
"ةانددداكم اليدددوم   وممدددا ةددداء في دددا ،لحضدددور م دددام الواليدددة الةليلدددة( )م االت دددا  عندددوان

                                                           
 .ده1328رمضان  30( في 170)العدد ،ةريدة الرديب( 1)

 .المصدر ندسق( 2)

 .هد1328رمضان  18( في 165)العدد ،ةريدة الرديب (3)

 .هد1327صدر  4( في 5)العدد ،ةريدة الرديب( 4)

 .هد1328رمضان  30( في 170)العدد ،ةريدة الرديب (5)
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ان راةددين علدددى قلسدددنة العمدددوم األمدددر بصددورة الةدددد واالهتمدددام فدددي اةدددراء توحيدددد األوز 
فسدتكونون السدبب فدي  …فدصن لدم ت ومدوا بد ل   …والم اييس في الوالية   وتوابع دا 

. وفددي  ات الودددت سدددلطت (1)"…اب دداء الد ددراء مغددددورين وال يمكددن قن ترضددوا  لددد  
الةريدددة الضددوء علددى ةانددب سددلبي ذخددر قثبتددت فيددق البلديددة ت صدديرها قال وهددو "عدددم 

 . (2)العناية بتنظيف االزدة والشوار "
 :الخدمات الصحية -ب

إ   ،عانى العراق طيلة خضوعق للسديطرة العثمانيدة مدن تدرد  الحالدة الصدحية
وكانددددت الحالددددة الصددددحية غايددددة فددددي التدددددهور  ،خدددديم عليددددق الد ددددر والة ددددي والمددددر 

  .مما قد  إلى انتشار الخرافات والشعو ة والدةي للع(د بين الناس ،واالنحطاط
فددي قحدد قعددادها تابعدت وبشديء مدن  ،ةنالت الصحة خيرا من اهتمام الةريدد

م( فدددي اعدددادة اعمدددار 1909–1908نةدددم الددددين مددد( )التدصددديي ة دددود والدددي بغدددداد
ف دددد ددددادت الةريددددة حملدددة واسدددعة لةمدددع التبرعدددات العمدددار هددد   ( 3)مستشددددى ال ربددداء

، إدراكددا مددن الةريدددة بأهميددة الدددور الدد   مددن الممكددن الدد   تضددطلع بددق (4)المستشدددى
. إال قن هدد   المستشدددى سدددرعان مددا سدددةلت (5)فدددي معالةددة األهددداليهدد   المستشدددى 

 ،الرديددب( دلددة كددوادر هدد   المستشددديات)تراةعددا واضددحا فدددي إحددد  اعدددادها انت دددت
( مريضدا ف دي مدن اسنصداف والعددي 60)"هد ا المحدي يحتدو  اليدوم علدى نحدو  داالة

                                                           
 .91ص ،المصدر السابق ،التكريتي( 1)

 .هد1327محرم  13( في 2)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 .هد1328رمضان  23( في 167)العدد ،يبةريدة الرد( 3)

والتي  ،م(1872 – 1869)يعود الدضي في انشاء ه ا المستشدى إلى والي بغداد مدحت باشا (4)
 .دام بتشييدها في الحدي ة التابعة لودف مدرسة سليمان باشا في محلة سوق الحديد

 .هد1327صدر  8في ( 7)العدد ،ةريدة الرديب  انظر ،للتداصيي حوي دواام المتبرعين (5)
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أخير خددمات . وفدي عددد اخدر تعدزو الةريددة سدبب تد(1)ب اا م مع وةود طبيب واحد
 . (2)ه ا المستشدى إلى دلة كداءة مديرها"

الرديدددب( وعلدددى صددددحات ا نشدددر التعليمدددات التدددي كاندددت تصددددرها )كمدددا تابعدددت
فددي الودددت ندسددق  ،السددلطات الصددحية للحددد مددن انتشددار كثيددر مددن األمددرا  السددارية

مدن حاولت الةريدة ت ديم عدد من الدراسات التث يدية التي تتولى توعية السكان بدأ  
هدد   األمددرا  مددن خدد(ي نشددر قسددباب هدد   األمددرا  وع(مات ددا والتدددابير التددي مددن 

 . (3)الممكن اتخا ها للوداية من ا
 :موقفها الناقد لألوضاع العامة في العراق :رابعاا 

احتددددددوت ةريدددددددة الرديدددددددب علددددددى معلومدددددددات تدصدددددديلية وددي دددددددة عددددددن الةدددددددي  
(5)ت ا الدولددة لتطويرهددا، كمددا استعرضددت الةريدددة الة ددود التددي بدد ل(4)والشددرطة

وزيددادة  
. كما نادشت الةريددة وفدي قعدداد قخدر  عدددا (6)قعدادها وتزويدها بالمعدات الةديدة

وفشدل ا  ،من السلبيات التي عانت من دا هد   ال دوات بعددد مدن الم مدات خدارد الدب(د
  .(7)في توطيد األمن واالست رار

اريدددددة فدددددي الواليدددددات الرديدددددب( معلومدددددات تدصددددديلية عدددددن التشدددددكي(ت االد)وفدددددي
( 9)واخبار العشاار العراديدة ونشداطات ا االدتصدادية وع(دات دا مدع الحكومدة( 8)العرادية

                                                           
 .هد1327رمضان  7( في 160)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .هد1327رمضان  24( في 163)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 .المصدر ندسق( 3)

 .هد1327ربيع األوي  10( في 10)العدد ،ةريدة الرديب( 4)

 .هد1328ةماد  االخرة  13( في 127)العدد ،ةريدة الرديب( 5)

 .هد1328ةماد  االخرة  22( في 131)العدد ،ةريدة الرديب( 6)

 .هد1328رمضان  25 ،1( في 55،)(48)األعداد ،ةريدة الرديب( 7)

 .هد1328محرم  26( في 87)العدد ،ةريدة الرديب (8)

 .هد1327محرم  27( في 4)العدد ،ةريدة الرديب (9)
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، ومعلومددات تدصدديلية قخددر  ال يمكددن لدددارس تدداريخ (2)والضددرااب ،(1)وقخبددار ال ضدداة
 .العراق الحدي" االستغناء عن ا

.ويددخي فدي (3)كرست الةريدة ةانبا من اهتمام ا بطرق المواص(ت ووساال ا
ه ا الميدان متابعدة الةريددة ألخبدار ونشداطات الشدركة العثمانيدة للن دي الن در  والتدي 

. ودخلدت (4)التدي احتكدرت الن دي فدي ن در دةلدة ،عرفت  بد "اسدارة الن رية العثمانيدة"
وقمددددام محاولددددة بريطانيددددا  ،)*(لددددنم()نتيةددددة لدددد ل  فددددي منافسددددة مددددع الشددددركة االنكليزيددددة

الرديدب( حملدة صدحدية )نظمدت ةريددة ،ة علدى نشداطات هد   الشدركةالمستمرة لل يمند
قثددارت في ددا الددرق  العددام فددي بغددداد ضددد هدد ا المشددرو  بددي قن ددا  هبددت إلددى قبعددد مددن 

اعتبرت فيق بيع  ،االدارة الن رية وقمر بيع ا()فدي إحد  م االت ا تحت عنوان  ، ل 
بدي عمدوم العدراق مدن سدديادة  االدارة الن ريدة إلدى بريطانيدا خدرود ن در  دةلددة والددرات

. فددي ندددس الودددت حثددت الةمدداهير علددى (5)لددنم()الدولددة العثمانيددة إلددى سدديادة شددركة
تلدد  المعارضدددة التدددي  ،ضددرورة رفدددع المضددابط االحتةاةيدددة لمعارضدددة هدد ا المشدددرو 

 . (6)دادت الحكومة في الن اية إلى التخلي عن ه ا المشرو 

                                                           
 .هد1328محرم  26( في 87)العدد ،ةريدة الرديب (1)

 .هد1327ربيع األوي  10( في 10)العدد ،ةريدة الرديب (2)

 .هد1327   الحةة 27و ربيع األوي17(في79(و)12)األعداد،ةريدة الرديب (3)

هيدددثم علدددوان   انظدددر ،لمزيدددد مدددن التداصددديي حدددوي تأسددديس اسدارة الن ريدددة العثمانيدددة ونشددداطات ا (4)
رسدددالة  ،م1914 – 1861ادارة بحريدددة العثمدداني مدددن خددد(ي ةريدددة الدددزوراء  ،مصددطدى العدددز 

 .(1995 ،بغداد،)غير منشورة( م دمة إلى مع د التاريخ العربي والترا" العلمي)ماةستير

(بددداون اسدددترليني حيددد" 15.000)م برقسدددماي دددددر 1861يرددددى تأسددديس هددد   الشدددركة إلدددى سدددنة  )*(
( 100.000)احتكرت الم(حة في ن ر دةلة حتى وصي رقسمال ا دبيي الحرب العالمية األولى

المصدالو البريطانيدة فدي  ،عبد العزيز سليمان نوار  انظر ،لمزيد من التداصيي ،لينيباون استر 
 .47 –36ص ص،(1968،ال اهرة،)م1914 –1600قن ار العراق

 .هد1327   الحةة  3( في 73)العدد ،ةريدة الرديب (5)

ومدددن الةددددير بالددد كر قن بريطانيدددا  .هدددد1327رمضدددان  23( فدددي 167)العددددد ،ةريددددة الرديدددب (6)
حاولدددت ال يمندددة علدددى نشددداطات الشدددركة العثمانيدددة مدددن خددد(ي دمدددم الشدددركة اسنكليزيدددة بددداسدارة 
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رية لتأسيس شدركات وطنيدة تعتمدد الرديب( ة ود بع  البيوتات التةا)باركت
 .(1)على رؤوس األمواي الخاصة لمنافسة الشركة األةنبية

كمدددا تابعدددت الةريددددة وبشددديء مدددن التدصددديي ة دددود بعددد  والة بغدددداد ل(رت ددداء 
. (2)الكاظميددة( –ترامددوا  بغدداد )بخددمات الن دي البددر  ال سديما المشددرو  المعدروف بدد

يبد ل ا بعد  األهدالي لتأسديس شدركات ن دي  كما اثنت الةريدة علدى المحداوالت التدي
 .(3)قهلية

محاولددة لدددت قنظددار المسددؤولين  ،الرديددب( مشددكلة تددأخر وصددوي البريددد)قثددارت
 …لدددم تدددزي الشدددكايات  …ب ول دددا  " ،ل ددد   المشدددكلة عبدددر نشدددر عددددد مدددن الشدددكاو 

 .(4)"…كرب(ء والنةف والحلة من عدم انتظام إرساي الكتب والةرااد يوميا 
علدددددى اعتبدددددار قن الصدددددحافة  ،ريددددددة نشددددداط الصدددددحافة والصدددددحديينتابعدددددت الة

"هدي واحددة مدن مظداهر ن ضدة األمدم والشدعوب ودليدي واضدو   وحسب رق  الةريددة
 ،على ت دم ا  وتطورها، ف ي لسان األمة وترةمدان قفكارهدا الد   يددافع عدن ح ود دا

الرديب( )ةريدة. وتأسيسا على ما ت دم انت دت (5)وهي بالمرصاد لمن يريد ب ا سوءا "
اعت اي السدلطات العثمانيدة لعددد مدن الصدحديين ومدن م الصدحدي عبدد الدرزاق قفندد  

                                                                                                                                               

إال قن انددددال  الحدددرب العالميدددة  ،تلددد  الدكدددرة التدددي حظيدددت بمواف دددة الحكومدددة العثمانيدددة ،الن ريدددة
إ  سدددرعان مدددا دامدددت الدولدددة العثمانيدددة باالسدددتي(ء علدددى ةميدددع بدددواخر  ،األولدددى عطدددي تنديددد ها

ةمداد  األولدى  ،10د ،مةلدة لغدة العدرب  انظدر ،ستخدام ا في األغدرا  العسدكريةالشركة ال
 .560ص ،م1914نيسان  ،هد1332

 .هد1328رمضان  23( في 167)العدد ،ةريدة الرديب (1)

م واسددددتمر فددددي العمددددي حتددددى اربعينددددات ال ددددرن 1869يرةددددع تأسدددديس هدددد ا المشددددرو  إلددددى سددددنة  (2)
مةلدة التربيدة  والعلدم  ،الكاظميدة  –ركة ترامدوا  بغدداد تاريخ شد ،ةاسم محمد العدوي ،العشرين

 .177-164ص ص ،(1995 ،الموصي،)(17)العدد ،

 .هد1328ةماد  االخرة  22( في 131)العدد ،ةريدة الرديب (3)

 .هد1328شواي  7( في 172)العدد ،ةريدة الرديب (4)

 .هد1328محرم  19( في 85)العدد ،ةريدة الرديب( 5)
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ةريددة االرشداد( حيدد" ). وحسدين فريدد صداحب(1)االن د(ب البغداديدة()صداحب ةريددة
. كمدددددا وددددددت الةريددددددة إلددددى ةاندددددب الصدددددحدي (2)طالبددددت الةريددددددة بدددداط(ق سدددددراح م

رضدق للضدرب قثنداء نشدر  معلومدات عدن ، خاصة بعدد تع)*(المعروف سليمان فيضي
حيدددددد" تصدددددددرت الةريدددددددة فددددددي م الددددددة لددددددرايس  ،"الةندرمددددددة" وقعمال ددددددا فددددددي البصددددددرة

 –الةندرمدددددة  –"حادثدددددة البصدددددرة   حملدددددت عندددددوان ،عبدددددد اللطيدددددف ثنيدددددان()التحريدددددر
. وانت ددت الةريددة (3)ثنيدان( تطدورات ال ضدية)تنداوي في دا ،واستبدادها قمدام الصدحف"

إةراءات السلطات الحاكمة وال اضية  ،ثنيان( ندسق)س تحريرهاقيضا وعلى لسان راي
"ق  ثمددرة نةني ددا   ب ولددق ،بوضددع صددحف البصددرة تحددت مرادبددة مدددير مطبعددة الواليددة

مدددن اسصددد(  إ ا حةدددر علدددى الصدددحافة وهدددي لسدددان األمدددم ومدرسدددت ا والسددداارة فدددي 
 .(4)سبيي الردي والتربية"

من األدباء والشعراء  كما تولت الةريدة نشر م االت ودصااد عدد
العراديين المعروفين والتي انت دوا من خ(ل ا بع  الظواهر السلبية المبت لة 

فعلى سبيي  ،والتي ال تمت بصلة لل يم واألعراف التي سادت المةتمع العرادي
بغداد )معروف الرصافي( تحت عنوان)نشرت الرديب دصيدة للشاعر ،المثاي

  بعد الدستور(، والتي ةاء في ا

 أرى بغـــداد تســـبل فـــي الم هـــي
 

  

                                                           
 .هد1327رةب  14( في 35)العدد ،يبةريدة الرد( 1)

 .هد1327رةب  18( في 36)العدد ،ةريدة الرديب (2)

قصددددددددر قوي ةريددددددددة باللغدددددددة العربيدددددددة فدددددددي البصدددددددرة  ،م1885صدددددددحدي معدددددددروف ولدددددددد سدددددددنة  )*(
م( 1913التحدددة االي اظيددة فددي الرحلددة الحةازيددة سددنة )االي دداظ( لددق عدددة مؤلدددات من ددا)وتدددعى

 ،م1951تدددوفي سدددنة  ،م(1946م( و)البصدددرة العظمدددى سدددنة 1919و)الروايدددة االي اظيدددة سدددنة 
 .المصدر السابق ،فيضي  انظر ،ل(ستزادة

تطددور الخبددر واسدداليب تحريددر  فددي الصددحافة العراديددة مندد  نشددأت ا حتددى  ،عبددد المددنعم قبددو السددعد (3)
 ،دار الحرية للطباعة،)بغداد ،(336)سلسلة دراسات ،منشورات وزارة الث افة واسع(م ،م1917
 .25(،ص1983

 .هد1328صدر  7( في 90)العدد ،ةريدة الرديب (4)
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ـــــواهي   ـــــاألوامر والن ـــــث ب  وتعب
وقرفددق ب دد   ال صدديدة ن ددد الةريدددة ممثلددة بددرايس تحريرهددا لذبعدداد السددلبية ل دد    

. فددي الودددت ندسددق عنيددت الةريدددة بانت دداء بعدد  األبيددات الشددعرية لتكددون (1)الظددواهر
اي تحددت عندوان "الرةدداي عنداوين لدبع  م االت ددا مثدي امتددداح ا ألحدد المددوظدين بم د

 .(2)صناديق م دلة"
لددم تسددلم الةريدددة مددن االنت دداد كون ددا تتندداوي الموضددوعات ببسدداطة دون تدددديق 
وعناية باللغة بي تتعامي مع ا بشكي عام متبعة في  ل  األساليب الصحدية ال ديمة 

ثنيدددان( عدددن اسدددلوب الةريددددة فددددي )ويدددددافع ،التدددي يسدددودها االطنددداب والبيدددان والبدددديع
قخدد   …"بلغنددا قن بعدد  األدبدداء   ب ولددق ،ر  رد  علددى منت ددد  سياسددة الةريدددةمعدد

ونسددوا دولنددا فددي العدددد األوي،  …الرديددب( لعدددم مطاب تددق لدنددي البيددان والبددديع )ينت ددد
اننددا ال نريددد قن نحددرر تحريددرا مرصددعا بحيدد" ال تد مددق العددوام بددي نريددد اف ددام العددوام 

 . (3)"…ال تلتدت إلى ن دهم فليعلموا قن الرديب …قكثر من الخواص 
 :تعطيل جريدة الرقيب
الرديددب( الةريدددة األثددر الواضددو فددي األوسدداط الشددعبية كةريدددة )كددان لم دداالت

 ،تتسم بالةرقة والن د، حي" الدت من اسدباي والدرواد مدا لدم تنلدق قيدة ةريددة فدي  لد 
ا( الددد   نددداظم باشددد)األمدددر الددد   لدددم يدددرق للسدددلطات ذنددد ا  ممثلدددة بدددوالي بغدددداد ذنددد ا 

عبد اللطيف ثنيان( مح را إيا  من حملة االنت اد التي كاندت )استدعى رايس تحريرها
ثنيان( في إحد  قعداد الةريدة إلى  لد  الموددف السدلبي )ودد قشار ،تشن ا صحيدتق

البدد هندا قن نشدير إلدى بعد  العمداي  …"  ال   انت ةق الدبع  مدن الةريددة ب ولدق

                                                           
 ،بغدددددداد)،دار الحريدددددة للطباعدددددة،1م(،د1935حتدددددى 1900فخدددددر  الزبيد ،)بغدددددداد مدددددن سدددددنة  (1)

 .21(، ص1990

  من المديد باالشارة إلى قن قصي الم ولة بيت شعر  ةاء فيق( 2)
 ومدددددددددددددا مداتيح دددددددددددددا إال التةدددددددددددددارب  قن الرةاي صناديق م دلة 

.91انظر  التكريتي، المصدر السابق، ص  
 

 .91ص ،المصدر ندسق،انظر( 3)
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قن ددم علددى خطددأ مددن سددوء ظددن م بنددا ورمددي م إيانددا  ،ال موالمددوظدين الدد ين انت دددنا اعمدد
بالش و  عن الحق فيا انت دناهم زاعمين قنق كان تشديا من م ل نب حسبو  علينا وقندق 

 . (1)"…و مة الحق لب تان عظيم 
ثنيددان( إلددى تعطيددي ةريدتددق، )وقمددام الضددغوط المسددتمرة تةددا  الةريدددة اضددطر

إال قن  لد  االةدراء  ،م1910ين األوي تشدر  14حي" صدر العدد األخير من دا فدي 
ثنيددان( تلدد  الم(ح ددة التددي قةبرتددق علددى تددر  العددراق )لددم يودددف م(ح ددة السددلطات لددد

 ،ثم تن ي بدين الحةداز واالسدتانة ،حي" اتخ  من ةدة محطة اولى لق ،م1911سنة 
ثنيان( سبب اةبار  على تر  الدب(د ضدمن رسدالتين بعد" ب مدا إلدى انسدتاس )وسةي

سدددو  م اومدددة االسدددتعباد  …"لدددم يرتكدددب  نبدددا   ، ي دددوي فدددي احدددداها قندددق(2)الكرملدددي
. عدداد ثنيددان إلدددى العددراق بعددد عدددزي (3)"…والمسددتبدين، وخدمددة الددوطن وحدددب ترديتددق

الددوالي ندداظم باشددا، حيدد" اشددتغي بدداألدب والكتابددة وناابددا  فددي البرلمددان العرادددي حتددى 
 . (4)م1940وفاتق سنة 
 الخاتمة

بداية ع د ةديد في الحياة الث افيدة  1908العثماني سنة مثي اع(ن الدستور 
للعددددراق ومددددن ضددددمن ا الصددددحافة، حيددددد" ظ ددددرت عدددددة صددددحف ةدددداوزت الخمسدددددين 

صدددر معظم ددا  ،كتبددت فددي مختلددف المواضدديع السياسددية واألدبيددة والث افيددة ،صددحيدة

                                                           
 .هد1327ربيع األوي  3( في9)العدد ،ةريدة الرديب(1)

تل ى دروسق في مددارس األبداء الكدرملين وفدي العشدرين مدن  م1894من مواليد الكرملي انستاس(2)
لددق العديددد  ،لعديددد مددن اللغدداتعمددر  قرسددي إلددى بيددروت ليدددرس فددي كليددة األبدداء اليسددوعيين،قت ن ا

مددددن المؤلدددددات فددددي اللغددددة والتدددداريخ والملددددي والبلدددددان.منو قوسددددمة عديدددددة مددددن الملددددو  ورؤسدددداء 
 .23–22ص الحكومات األةنبية، للتداصيي، قنظر  بصر ،المصدر السابق، ص

دراسددة  ،م(1918 – 1908)قحددواي العددراق فددي مرحلددة المشددروطية الثانيددة ،شددكر  محمددود نددديم(3)
 .138( ص1985 ،ةامعة بغداد ،كلية اآلداب ،اطروحة دكتورا  ،ة تاريخيةمرحل

 .79ص ،المصدر السابق ،بصر   لمزيد من التداصيي قنظر(4)
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-1909)ومددن بددين هدد   الصددحف ظ ددرت ةريدددة الرديددب ،بدداللغتين العربيددة والتركيددة
  .تي مكانا  بارزا  بين الصحف الصادرة ذن ا ( لتح1910

حرصددددت الةريدددددة علددددى متابعددددة مةمددددي قوضددددا  الددددب(د السياسددددية واالدتصددددادية 
الرديدب( دورا  بدارزا  )واالةتماعية والث افية، ولم ي ف األمر عند هد ا الحدد بدي مارسدت

و في مةاي ن دها لمةمي ه   األحدواي، وال يكداد يخلدو عددد مدن قعددادها مدن خبدر ق
تعليددق قو انت ددداد لدددبع  الةوانددب الخدميدددة كدددالتعليم والصددحة والبلدددديات وغيرهدددا مدددن 

  .ال طاعات الخدمية األخر 
الرديددب( ةانبددا  مددن اهتمام ددا للدددفا  عددن اللغددة العربيددة حيدد" وةدددت )كمددا قفددردت

في ددا خيددر وسدديلة لن ددو  األمددة وان ا هددا مددن الظدد(م الدد   كانددت تعددي  فيددق طيلددة 
ألن دا تمثدي االسداس  ،ان ا ربطت بين ضعف اللغة وضعف األمة كما ،درون عديدة

البدد لنددا مدن ال ددوي … المت ددم علدى ب يددة العناصدر فدي بندداء ال وميدة العربيددة. وقخيدرا  
بدي هدي وليددة مبددق  ،الرديب( لم تنشأ لم اصد شخصية قو سياسدية معيندة)بان ةريدة

والموضدددوعات التدددي  سدددام  ةاهددددت فدددي سدددبيلق وددددد تةسدددد  لددد  فدددي نوعيدددة الم ددداالت
 تناولت ا. 
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ABSTRACT 

Baghdad Observer as a Model for Critical 

Journalism  

A.D. 1909-1910 

Dr. Luma A. MusTafa  

 
Journalism is one of the source which we have to rely on 

in writing the history of modern Iraq. It contains essays that 

reflect the people view points, their problem, the weakness of  

their social Political, and cultural reality. The research aims at 

shedding light on an important Period of Iraqi Journalism, 

namely, that period which followed the Ottoman constitution. 

  

I have chosen the ((Observer)) newspaper as a sample of 

the criticizing journalistic one during that period. This 

newspaper was regarded as the most bold newspaper in spite of 

its short age(1909–1910 A.D). It criticized the public bad 

condition of the Iraqi people and covered all the political, 

economic, social, and Cultural situation. But this newspaper 

paid the cost for its policy. It was subjected for observing by 

the authorities. In addition to that its editor – in – chie 

(Abdullatif Thenyan) was arrested and then he lockout the 

newspaper and abandoned the Country. 
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