2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

واقع الصحافة العراقية بعد احداث  2003م
the reality of the Iraqi newspapers after the
occupation of Iraq in 2003
أ.م.د ىاشم احمد نغيمش

Dr: HASHAM AHMAD ALNGMEESH

كمية االداب -جامعة االنبار

ممخص البحث
تعد المدة التي اعقبت احداث التاسع من نيسان سنة

2003م ،من الفترات

الميمة في تأريخ العراق ،ذلك ان اثار تمك االحداث لم تستثن جزيئة من نواحي
الحياة الثقافية والسياسية واالعالمية اال واثرت فييا بنواحي وصيغ مختمفة ،ويعد
االعالم بوسائمو كافة من اىم المؤسسات تاث ار بتمك االحداث ،وما صدر عنو من
قوانيين وتعميمات تنظم عمل االعالم في العراق في تمك المدة ،لذا فان ىذا البحث
يوثق لمدة ميمة من تاريخ اإلعالم العراقي ،ويحاول الكشف عن واقع اإلعالم
العراقي بعد احداث 2003م ،ويتعرف عمى القوانين والتشريعات التي حكمت ذلك
اإلعالم ونظمت عممية صدور الصحف والمجالت ،وأجازت القنوات التمفزيونية
واإلذاعات ،وصيغ عنوان البحث ليكون معب ار عن محتواه فكان عنوانو :واقع
الصحافة العراقية بعد التاسع من نيسان عام
والتشريعات التي حكمت اإلعالم في العراق.
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مقدمة البحث
من المعروف أن احداث  2003كانت ليا أسباب سياسية وعسكرية ،وجغرافية
ال يتسنى لنا الخوض فييا في ىذا البحث ،وسبق ىذه االحداث ،حصار اقتصادي
وعسكري عمى العراق دام ألكثر من ثالثة عشر عاما ،وسبق ىذا الحصار حرب
ضروس ،حدثت بين إيران والعراق دامت ثماني سنوات( 1988_1980م) ،ثم تبع
تمك الحرب احتالل العراق لمكويت في عام
الواليات المتحدة أخرجتو من الكويت في عام

1990م ،وتعرض العراق لحرب بقيادة
1991م ،وأضعفت قدراتو العسكرية

واالقتصادية ،وبعد ذلك كمو حدث غزو العراق من قبل تحالف مجموعة من الدول
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،أدت إلى إسقاط النظام فيو والسيطرة العسكرية
عميو في التاسع من نيسان 2003م.
ويعزو البعض تمك االحداث وسقوط نظام الدولة فيو إلى جممة أسباب سياسية
واقتصادية ،وعسكرية ،وأسباب أخرى تتعمق بأخطاء ارتكبيا النظام الحاكم في تمك
المدة وسوء إدارتو لمسياسة الخارجية لمعراق  ،وكان من نتائج االحتالل تدمير البنى
التحتية لمبمد وتفكيك المؤسسات الحكومية سواء منيا العسكرية أو المدنية ،مما أدى
إلى فوضى عارمة اجتاحت البمد ،رافقيا عمميات تصفية جسدية منظمة ،قامت بيا
جيات سياسية قدمت معو ،وجيات تشكمت في داخل البالد ،منيا ذات توجيات
دينية طائفية أو عرقية ،فضال عن قيام بعض دول الجوار من دس استخباراتيا
وعمالئيا إلى العراق والقيام بأعمال قتل وتخريب بيدف إحداث مزيد من الفوضى
بدافع االنتقام.
وأمام ىذه الحالة ظيرت عمى الساحة العراقية أحزاب عدة ،ذات مشارب
واتجاىات مختمفة ،اجتمع بعضيا لدوافع طائفية ،وبعضيا اآلخر لدواعي عرقية،
ودخمت فيما بينيا بحرب خفية غير معمنة كان ضحيتيا المواطن العراقي ،المضحى
بو أوال واخ ار.
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ورافق ذلك التغير ظيور مؤسسات إعالمية تمثل اتجاىات سياسية ودينية
وعرقية مختمفة ،وأصبحت الساحة اإلعالمية العراقية ،ساحة مفتوحة لكل من يريد أن
يدلي بدلوه ،مع غياب شبو تام لمقوانين واألنظمة التي يمكن أن تنظم عمل اإلعالم
والعاممين فيو.
لذا جاء ىذا البحث ليوثق لمدة ميمة من تاريخ اإلعالم العراقي ،ويحاول
2003م ،ويتعرف عمى القوانين

الكشف عن واقع اإلعالم العراقي بعد احداث

والتشريعات التي حكمت ذلك اإلعالم ونظمت عممية صدور الصحف والمجالت،
وأجازت القنوات التمفزيونية واإلذاعات ،وصيغ عنوان البحث ليكون معب ار عن محتواه
فكان عنوانو :واقع اإلعالم العراقي بعد احداث عام 2003م ،دراسة وصفية لمقوانين
والتشريعات التي حكمت اإلعالم في العراق.
وبيدف اإلحاطة بموضوع البحث وتغطية جوانبو كافة ،فقد قسم إلى مقدمة
واطار منيجي ،ومبحثين ومطالب عدة ،جاء المبحث األول بعنوان :الصحافة
العراقية منذ نشوئيا إلى احتالل بغداد في

2003م ،وتضمن ىذا المبحث ثالثة

مطالب :األول حمل عنوان:الصحافة العرقية منذ ظيورىا إلى احتالل العراق في
1914م ،والثاني جاء بعنوان :الصحافة العراقية في زمن االحتالل البريطاني والحكم
الممكي في العراق ،والثالث حمل عنوان :الصحافة العراقية في العيد الجميوري .
والمبحث الثاني حمل عنوان :الصحافة العراقية بعد احتالل العراق في 2003م،
وجاء بثالثة مطالب :األول :القوانين والتعميمات المتعمقة باإلعالم الصادرة من سمطة
االحتالل والحكومة العراقية المشكمة من قبمو ،والثاني :الصحف الصادرة في مدة
االحتالل ،والمطمب الثالث حمل عنوان :سمات الصحافة الصادرة في مدة االحتالل.
وخمص الباحث إلى نتائج أجمميا في نياية البحث.
واهلل نسال التوفيق والسداد.

المبحث األول
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اإلطار المنيجي لمبحث
أوال :مشكمة البحث:
بعد احتالل العراق من قبل قوات التحالف بقيادة الواليات المتحدة األمريكية
وسقوط نظام الحكم القائم فيو ،طرأت تغيرات ممحوظة في نواحي الحياة المختمفة في
العراق ،متمثمة في تغير النظام السياسي ،وخضوع العراق لالحتالل ،وما تبعو من
تغيرات أخرى في النظام اإلعالمي والتشريعات التي تنظم ذلك اإلعالم.
ويعد اإلعالم احد الوجوه الممثمة لبنية المجتمع العراقي ،وىو يتأثر ويتغير تبعا
لمتغيرات التي تط أر عمى الساحة العراقية ،لذا فان عممية االحتالل واسقاط نظام
الحكم السائد في العراق ،وبالتالي زوال القانون الذي كان ينظم عمل وسائل اإلعالم
في العراق ،دفعنا لمبحث عن شكل القوانين والتشريعات والتعميمات التي نظمت
العالقة بين وسائل اإلعالم والسمطة الحاكمة ،متمثمة بسمطات االحتالل والحكومات
العراقية المشكمة في ظل االحتالل ،لذا فان مشكمة ىذا البحث تحددت بتساؤل
أساسي ىو :ما التشريعات والقوانين والتعميمات التي حكمت اإلعالم في العراق بعد
احتاللو في عام 2003م.؟
ثانيا :ىدف البحث:
بما أن مشكمة البحث تحددت بالتساؤل الموضح أعاله،لذا فان ىدف البحث
يتمثل في التعرف عمى واقع اإلعالم العراقي بعد احتالل العراق في 2003م والكشف
عن القوانين والتشريعات التي نظمت عمل اإلعالم في العراق.
ثالثا :أىمية البحث:
تأتي أىمية ىذا البحث من أىمية الموضوع الذي يتصدى لو ،فعممية البحث في
مدة االحتالل عن واقع اإلعالم العراقي والتعرف عمى القوانين والتشريعات التي
نظمت اإلعالم العراقي ،تعد من المسائل التي تحظى باىتمام الباحثين والدارسين في
حقل اإلعالم ،ذلك إن مثل ىذه البحوث توثق لمدة ميمة من تاريخ اإلعالم العراقي،
669

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

وتقف عمى التغيرات التي طرأت عمى القوانين والتشريعات التي تنظم عمل اإلعالم
بعد احتالل العراق في عام 2003م.
رابعا :منيج البحث ونوعو:
يعد ىذا البحث احد أنواع البحوث الوصفية التي تتبع منيج المسح ،فقد وصف
الباحث واقع اإلعالم العراقي بعد احتالل العراق ،والقوانين والتشريعات التي نظمت
عمل اإلعالم العراقي،عن طريق مسح الموجود الفعمي من الوسائل الصادرة في تمك
المدة ،واالستعانة ببعض المصادر التي وثقت لذلك الموضوع.
خامسا :الدراسات السابقة:
اطمع الباحث عمى مجموعة من البحوث والدراسات التي تقترب من البحث في
بعض جوانبو ،دون أن تتطابق معو من حيث مشكمة البحث وىدفو ،إال أن الباحث
وحرصا منو عمى االطالع عمى البحوث والدراسات التي ليا عالقة بموضوع البحث،
لإلحاطة بموضوع البحث بشكل جيد ،فقد عاد إلى تمك البحوث والدراسات وافاد من
نتائجيا.
ويكتفي الباحث ببيان تمك الدراسات والبحوث في ىوامش البحث ،كمما اقتضت
الحاجة لذلك ،دون الحاجة إلى عرضيا في منيج البحث.
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المبحث الثاني
الصحافة العراقية منذ نشوئيا إلى احتالل بغداد في 2003م.
أوال :القوانين التي حكمت وسائل اإلعالم العراقية منذ ظيورىا حتى احتالل العراق
في 1914م.
كان العراق قبل عام

 1914يخضع إلى حكم الدولة العثمانية ،وفي عام

1858م صدر قانون العقوبات العثماني ،والذي تضمن بعض المواد الخاصة
بالصحافة والنشر ،وفي ىذا القانون حددت السمطات العثمانية النشر بالحصول عمى
موافقة مسبقة من الحكومة ،وأعطت لنفسيا الحق في تجريم النشر الذي يمس بأمن
الدولة العثمانية وسيادتيا ومعاقبة المخالفين بالغرامة ومصادرة مطبوعاتيم وغمق
مطابعيم .
وفي عام 1863م صدر قانون المطبوعات العثماني ،الذي يعد او قانون خاص
بالصحافة والنشر ،يصدر في الدولة العثمانية ،وفيو ألزمت الدولة الراغبين في النشر
الحصول عمى ترخيص حكومي قبل نشر مطبوعاتيم من صحف وكتب وغيرىا

،

ولم يكن ىذا القانون خاصا بالصحافة فقط بل شمل المطبوعات جميعيا.
وذىب بعض الباحثين في تاريخ الصحافة العراقية ،إلى أن أول تعميمات صدرت
لفرض الرقابة عمى الصحافة في الدولة العثمانية ،كانت في عام 1867م ،في خالفة
الصدر األعظم (محمد نديم باشا) ،الذي اصدر ق ار ار بفحص الصحف الصادرة في
الدولة العثمانية قبل نشرىا .
وشيدت ىذه المدة صدور جريدة ( زوراء ) في بغداد ،والتي تعد أول صحيفة
تصدر في العراق  ،مع أن ىنالك كتابات اشارت إلى صدور صحيفة في بغداد عام
1816م باسم العراق  ،إال أن عدم وجود نسخة من تمك الصحيفة يجعل من غير
الممكن اعتمادىا كأول صحيفة صادرة في العراق.
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وفي عام 1877م شكمت ىيأة رقابية بأمر من السمطان عبد الحميد الثاني،
ارتبطت بمديرية المطبوعات  ،كانت ميمتيا مراقبة المطبوعات ومن بينيا الصحف،
وكان سبب
تشكيل ىذه الييأة كثرة االنتقادات الموجية إلى الحكومة في عيد السمطان عبد
الحميد الثاني ،الذي أبدى مرونة تجاه الصحف وخفف من الرقابة عمييا في بداية
حكمو .
وصدرت في ىذه المدة أيضا جريدتا (موصل) في عام 1885م ،و(بصرة) في
عام 1886م  ،والصحف الثالث (زوراء ،وموصل ،وبصرة) ىي صحف رسمية
تابعة لمحكومة العثمانية .
وبعد إعالن الدستور العثماني في

 23تموز 1908م ،وتخفيف الضوابط

الخاصة بإصدار الصحف ،صدر في العراق مجموعة من الصحف والمجالت
الخاصة غير الممموكة لمدولة ،وبمغ عدد الصحف الصادرة في العراق سبع وثالثون
صحيفة ومجمة .
وتميزت ىذه المدة من تأريخ الصحافة العراقية ،منذ إعالن الدستور إلى عام
1914م ،بتمتع الصحافة الصادرة في العراق بحيز من الحرية في التعبير عن الرأي
وانتقاد السمطة الحاكمة .
وفي حزيران 1909م ،صدر قانون المطبوعات العثماني الثاني ،وىو يمثل
نسخة معدلة عن قانون المطبوعات العثماني األول ،نظم بموجبو آلية إصدار
الصحف والمطبوعات ،واشترط الحصول عمى ترخيص باإلصدار ،فضال عن التزام
الصحيفة بتعيين شخص مسؤول عن ما يصدر فييا أمام الحكومة ،ومنعت نشر كل
ما من شأنو االساءة إلى رموز السمطة في الدولة .
وبعد االنقالب العثماني وتسمم االتحاديين لمسمطة في الدولة العثمانية ،حدثت
انتكاسة كبيرة في حرية الصحافة والتعبير ،مما أدى إلى إغالق عدد كبير من
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الصحف التي صدرت بعد إعالن الدستور العثماني في 1908م ،وسحبت تراخيص
اإلصدار الممنوحة ليا  ،واستمر التضييق عمى حرية الصحافة في العراق حتى
اندالع الحرب العالمية األولى في عام 1914م.
ثانيا :الصحافة العراقية في زمن االحتالل البريطاني والحكم الممكي في العراق:
في مدة الحرب العالمية الثانية عانت الصحافة في العراق من ظروف الحرب
المتمثمة باحتالل البصرة من قبل االحتالل البريطاني في  22تشرين الثاني 1914م،
اذ وضعت حكومة االحتالل يدىا عمى مطابع والية البصرة وسخرتيا لنشر الدعاية
لمحكومة البريطانية ،بعد أن توقفت جريدة بصرة عن الصدور ،وأصدرت حكومة
االحتالل بدال منيا جريدة(األوقات البصرية) .
وخضعت المطبوعات الصادرة في العراق إلى رقابة الحاكم العسكري البريطاني
والتعميمات التي يصدرىا ،والتي تناسب ظروف الحرب القائمة ،وبعد ذلك تولت
اإلدارة المدنية المشكمة من قبل حكومة االحتالل البريطاني إدارة شؤون الصحافة
والنشر في العراق

 ،وكانت مدة االحتالل البريطاني ليست في صالح الصحافة

والعاممين فييا ،فقد عمدت حكومة االحتالل البريطاني إلى منع كل ما من شأنو
التحريض عمى قوات االحتالل ،ودعمت األقالم التي تمجد االحتالل وحكومتو ،وقد
أوكمت حكومة االحتالل ميمة تنظيم شؤون الصحافة والنشر إلى دائرة(قمم
المطبوعات) التي كانت تمارس بدورىا الرقابة عمى ما ينشر ،وتعطيل الصحف
المناوئة إلى سياسة االحتالل البريطاني .
وفي عام 1921م أعمن عن تأسيس الحكومة العراقية ،وسمح لألحزاب السياسية
بممارسة دورىا في الساحة العراقية األمر الذي انعكس عمى حرية الرأي والتعبير،
وطغى التوجو السياسي عمى معظم الصحف الصادرة في تمك المدة

 ،وفي عام

1924م أصدرت الحكومة العراقية قانون(منع دخول وسائل الدعاية المضرة) اذ منع
بموجبو دخول وسائل اإلعالم من صحف ومجالت ونشرات وكتب تضر بمصالح
العراق  ،وفي عام 1931م صدر قانون المطبوعات العراقي رقم(  )82الذي ألغى
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العمل بقانون المطبوعات العثماني ،وأعطى صالحيات لوزير الداخمية بإغالق
المطبوع في حال نشر ما يخالف أحكام ىذا القانون .
وفي عام 1932م صدر القانون رقم (  )57الذي أضاف مواد تشدد من قبضة
الدولة عمى الصحافة وتضيق حرية الرأي والتعبير  ،ومن ثم صدر القانون رقم( )33
لسنة 1934م ،الذي أضاف بعض المواد التي تحد من حرية النشر

 ،وفي عام

1937م صدر القانون رقم(  )44الذي أعطى صالحيات واسعة إلى وزير الداخمية
في غمق ومصادرة الصحف المخالفة لمقانون ،وفي عام

1941م ،صدرت مراسيم

تزيد من صالحية الحكومة في مراقبة ومصادرة المطبوعات .
وفي عام 1954م صدر مرسوم برقم(  )24ينظم عممية إصدار المطبوعات في
العراق ،وتضمن مواد تحد من حرية النشر والتعبير ،وألغيت بموجبو جميع االمتيازات
والتراخيص بالصدور الممنوحة لمصحف والمجالت ،وتطمب األمر حصوليا عمى
تراخيص جديدة بموجب ىذا المرسوم

 ،وشيدت ىذه المدة تأسيس اإلذاعة العراقية

عام 1932م ،وتمفزيون العراق عام 1956م  ،وكان من أىم مميزات مدة الحكم
الممكي ،ىي سيطرة الدولة عمى وسائل االتصال الرئيسة كاإلذاعة والتمفزيون وبعض
الصحف التابعة لمدولة ،وفرض الرقابة عمى كل ما ينشر

 ،وبصورة عامة نجد أن

العالقة بين الحكومة والصحافة تراوحت بين الشد والجذب ،اذ كانت الحكومة تتعسف
في تطبيق القوانين بحق الصحافة والصحفيين بحجة الحفاظ عمى امن واستقرار
البمد  ،ولجأت الحكومات إلى منع دخول الصحف والمجالت من خارج العراق
الحجة السابقة نفسيا .
ويصف احد المؤرخين لتاريخ الصحافة انو وبسبب تضييق الحكومات العراقية
المتعاقبة لحرية الرأي والتعبير ،فان من سمات صحافة العراق في الخمسينات من
القرن العشرين إنيا كانت ذات مستوى ضعيف من حيث الفن الصحفي( التحرير
والقوالب الصحفية) وليست ذات قيمة تعبيرية عالية من حيث المضمون ،فقد وصف
مضمونيا بأنو يمالئ السمطة ويحابييا خوفا من سيفيا المتسمط عمى رقاب
الصحفيين ،مما جعميا تفقد ثقة قرائيا  ،ويؤيد ىذا الرأي احد الباحثين الذي وصف
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الصحافة العراقية وكتابيا في النصف الثاني من القرن العشرين ،بأنيم متأخرون عن
الصحافة في مصر ولبنان وسوريا .
ثالثا :الصحافة العراقية في ظل الحكم الجميوري من عام

1958م إلى احتالل

بغداد في 2003م :
بعد أحداث تموز

1958م التي أعمن فييا عن قيام النظام الجميوري في

العراق ،وتسمم عبد الكريم قاسم السمطة ،أصدرت حكومة عبد الكريم القانون رقم
خمسين لسنة 1959م ،الذي نص عمى تأسيس و ازرة اإلرشاد لتكون ميمتيا توجيو
الشعب العراقي فكريا ،ومحاربة الدعاية المضادة لفكر الدولة .
ومع صدور ىذا القانون وتأسيس و ازرة اإلرشاد ،إال أن حكومة عبد الكريم قاسم
أبقت عمى عدد من القوانين الرقابية عمى وسائل النشر ،التي صدرت في العيد
الممكي ،ومنيا المرسوم رقم(  )24لسنة 1945م ،الذي استمر العمل بو طيمة مدة
حكم عبد الكريم قاسم ،والغي بعد إعدامو وسقوط حكومتو في شباط عام 1963م ،
وتميزت مدة حكم عبد الكريم قاسم بتشديد الرقابة عمى وسائل النشر ،والترويج
لشخص عبد الكريم بصفتو الزعيم األوحد.
وانحدرت الصحافة العراقية عن مستواىا المتدني أصال ،ألسباب منيا محاولة
عبد الكريم قاسم السيطرة عمى وسائل النشر والصحفيين لمتمجيد لشخصو وانجازاتو،
ومحاربة األصوات المعارضة والتنكيل بيا ،مما أدى إلى غياب األقالم الواعية
وبروز األقالم المأجورة في تمك المدة ،فضال عن غياب مؤسسة تعميمية تأخذ عمى
عاتقيا تعميم مينة الصحافة واإلعالم في مدة حكم عبد الكريم قاسم .
وكان عبد الكريم قاسم قد وضع الصحافة العراقية تحت رقابة عسكرية ،تخضع
إلرادة الحاكم العسكري ،الذي اصدر بدوره بيانا يحمل الرقم(  )131في الثالث عشر
من شير آب

1960م ،فرض بموجبو عقوبات وغرامات عمى الصحف أو

المطبوعات أو النشرات التي تصدر دون إذن مسبق من الحاكم العسكري ،ومنع
دخول الصحف والمجالت القادمة من خارج العراق .
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وكانت حكومة عبد الكريم قاسم تدفع األموال لشراء ذمم بعض الصحفيين ،عن
طريق المكتب الصحفي لو ازرة الدفاع التي يديرىا عبد الكريم قاسم بنفسو .
وبعد اإلطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم بادرت الحكومة الجديدة إلى إصدار
قانون لممطبوعات في الرابع من نيسان 1963م ،والذي الغي في إحدى فقراتو العمل
بالمرسوم المرقم(  )24لسنة 1954م ،وأعاد تنظيم إصدار الصحف بإلغاء امتيازات
اإلصدار القديمة ومنحيا تراخيص جديدة .
واستمرت الحكومة الجديدة في نيج الحكومة السابقة ليا نفسو ببسط سيطرتيا
عمى وسائل النشر متخذة في سبيل تحقيق ذلك طرق عدة منيا امتالك الصحف
الرئيسية الكبرى ودعميا ماديا ومعنويا ،واستخدام القوانين لمنع ظيور وسائل إعالم
معارضة ليا ،واإلشراف عمى وسائل االتصال عن طريق و ازرة الثقافة واإلرشاد .
وفي عام 1967م صدر القانون رقم(  )155لتنظيم عمل الصحافة والطباعة في
العراق ،وجعل جميع وسائل اإلعالم والمطبوعات مرتبطة بو ازرة الثقافة واإلرشاد،
وألغيت بموجبو جميع التراخيص الممنوحة إلصدار الصحف .
وبعد تسمم حزب البعث لمقاليد السمطة في العراق في تموز

1968م ،اصدرت

الحكومة قانون المطبوعات المرقم(  )206لسنة 1968م ،الذي نظم عمل اإلعالم
ووسائل النشر بصورة عامة ،وفقا لرؤية الحزب الحاكم ،وانيطت ميمة اإلشراف عمى
وسائل اإلعالم والنشر إلى مكتب الثقافة واإلعالم في القيادة القومية لحزب البعث
العربي االشتراكي ،الذي تولى ميمة توجيو السياسة اإلعالمية في العراق وتحديد
مالمحيا .
وخضعت وسائل اإلعالم والنشر في العراق إلى توجييات الحكومة الممثمة لفكر
الحزب الحاكم وتوجيات قادتو ،فقد تحددت مالمح اإلعالم العراقي في تمك المدة
بأنيا كانت تنسجم مع أطروحات حزب البعث العربي االشتراكي .
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وكان من سمات الصحافة العراقية في تمك المدة أنيا استمدت عمميا ورسمت
خطط عمميا وفقا لتوجيات النظام السياسي الحاكم المتمثل في فكر حزب البعث
العربي االشتراكي .
وكانت حكومة حزب البعث العربي االشتراكي ،قد أولت اإلعالم أىمية كبيرة
وطورت وسائمو ومؤسساتو ،وأخضعتو إلى نظام الحزب الواحد ،وكانت و ازرة الثقافة
واإلعالم تنظم عمل مؤسسات اإلعالم الحكومية.
وفي عام 1999م حصل تطور في كم الصحف الصادرة في العراق ،بعد أن
تولى عدي صدام حسين النجل األكبر لرئيس جميورية العراق في تمك المدة ،ميام
نقيب الصحفيين العراقيين ،إذ أسس مجمس الصحف األسبوعية ،وجعمو مرتبطا بنقابة
الصحفيين العراقيين ،وأعطى فسحة في إصدار الصحف األسبوعية ،األمر الذي
أدى إلى ظيور نوع جديد من الصحف لم يألفو القارئ العراقي ،الذي تعود عمى عدد
محدود من الصحف الرسمية ،التي تميزت أساليبيا الصحفية بالرتابة والممل.
ومع أن ىذه الصحف كانت تدار من قبل فريق يتبع إلى النجل األكبر لمرئيس
العراقي ،إال أنيا تميزت بالجرأة في طرح بعض الموضوعات ،مستمدة قوتيا من قوة
ونفوذ عدي صدام حسين الذي كان يشرف عمييا ،فقد ىاجمت ىذه الصحف في
مقاالتيا وبعض موضوعاتيا الوزراء ومكاتبيم وبعض الدوائر الرسمية ،وشخصت
الكثير من الحاالت السمبية التي يمكن أن ترصدىا الصحافة في عمل المؤسسات
الحكومية.
واستمرت ىذه الصحف التي طغت عمى الصحف الرسمية ،إلى احتالل بغداد
من قبل قوات التحالف الغربية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية في التاسع من نيسان
2003م.

المبحث الثالث
الصحافة العراقية بعد احتالل العراق في 2003م
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أوال :القوانين والتعميمات المتعمقة باإلعالم الصادرة من سمطة االحتالل والحكومة
العراقية المشكمة من قبمو:
بعد احتالل العراق وسقوط نظام الدولة في  9نيسان 2003م ،شيدت الساحة
العراقية فوضى عارمة اجتاحت مرافق الحياة كافة ،وتوزع الناس في الداخل بين
مصدوم بواقع جديد لم يألفو ولم يضعو في حساباتو ،وبين متردد في التعامل مع ىذه
الواقع ،وفريق ثالث استبشر باالحتالل وسقوط النظام وغياب السمطة ،وفريق رابع
حزم أمره عمى مقارعة االحتالل ومقاومة مشروعو.
وقدمت مع االحتالل أحزاب سياسية تشكمت خارج البالد تحمل أجندات مختمفة،
ال يخمو معظميا من االرتباط بأجندات دول أجنبية تريد تحقيق مصالحيا في العراق
بعد سقوط نظام الدولة فيو ،وأصدرت ىذه األحزاب وبعض التيارات الدينية صحفا
ومجالت وأنشأت إذاعات وراحت تؤسس لقنوات فضائية تعبر عن سياستيا وفكرىا
السياسي أو الديني.
ومنذ استالم السمطة في العراق من قبل قوات االحتالل في الرابع من نيسان
عام 2003م ،أصدرت تمك القوات جممة أوامر تتعمق بالصحافة واإلعالم في العراق
وىي كما يأتي :
- 1القانون رقم( )14لسنة 2003م ،المتضمن قرار حل و ازرة الثقافة واإلعالم في
 23نيسان 2003م ،وايقاف إصدار الصحف والمجالت ووسائل اإلعالم
التي كانت تصدر في مدة حكم النظام السابق ،وحدد ضوابط عامة لمصحافة
الصادرة بعد سقوط النظام السابق لالحتالل ،حيث جاء فيو " :منع وسائل
اإلعالم من بث أو نشر أية مادة
- 2القرار المرقم(  )6في حزيران 2003م ،الذي نص عمى تأسيس شبكة اإلعالم
العراقية ،بوصفيا ىيأة مستقمة لإلعالم ،تحل محل و ازرة اإلعالم المنحمة
والتي كانت تمتمك في بداية تأسيسيا محطة تمفزيونية ،ومحطتين
إذاعيتين( )AM-FMوجريدتين ىما(سومر والصباح) .
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- 3التكميف الصادر في تموز 2003م إلى(سايمون ىالسوك) المتحدث الرسمي
والمشرف عمى سمطات األمم المتحدة في كوسوفو ،باإلشراف عمى شبكة
اإلعالم العراقية ،وتنظيم األنشطة اإلعالمية في العراق.
وتعد النقاط المذكورة أعاله ىي المرتكزات األساسية التي اعتمدت في
تنظيم عمل اإلعالم الرسمي الصادر عن حكومة االحتالل ومن ثم حكومة
العراق الممتزمة باتفاقيات مع االحتالل ،واألمم المتحدة.
وفي ضل غياب قانون واضح ينظم عمل اإلعالم ومؤسساتو الصحفية،
فان الساحة اإلعالمية في العراق أصبحت مكشوفة لكل من يريد أن يدلي
برأيو  ،دون ضوابط قانونية حقيقية ،األمر الذي سيل عمى العديد من
الصحف واإلذاعات والقنوات التمفزيونية بشقييا األرضي والفضائي الظيور
في مدة احتالل العراق ،وتعود معظم الصحف التي حافظت عمى استمرارىا
في الصدور إلى األحزاب المشاركة في العممية السياسية أو التيارات الدينية
أو العرقية التي تشكمت لدوافع طائفية أو عرقية بعد احتالل العراق.
وطغت عمى ىذه المرحمة الكثير من الصعوبات التي واجيت العمل
الصحفي ،وشيدت عمميات تصفية جسدية لكثير من الصحفيين ،وتشير
بعض اإلحصائيات إلى أن عدد اإلعالميين الذين قضوا في العراق منذ
احتاللو في التاسع من نيسان 2003م ولغاية نيسان من عام 2007م ،بمغ
واثنين وثالثون ومائتين اعالمي .
وفي نيسان عام 2004م اتخذ مجمس الحكم في العراق المشكل من قبل
الحاكم المدني األمريكي لمعراق( بول بريمر) ق ار ار بتشكيل (ىيأة االتصال
واإلعالم) رصد ليا مبمغ ستة ماليين دوالر أمريكي ،تقوم بميمة تنظيم العمل
اإلعالمي لمحكومة العراقية ،وترأس ىذه الييئة (جالل الماشطة) .
وبعد تشكيل الحكومة العراقية بإشراف حكومة االحتالل ،أصدرت قانون
الدفاع عن السالمة الوطنية رقم واحد لسنة
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الثالثة رابعا منو :يحق لرئيس الوزراء فرض الرقابة عمى المؤسسات اإلعالمية
وتفتيشيا ومعاقبة المخالفين بالحبس لمدة ال تزيد عمى ثالث سنين والغرامة
بمبمغ ال يزيد عمى مميون دينار عراقي ،أو بإحدى ىاتين العقوبتين .
ثانيا :الصحف الصادرة في مدة االحتالل:
صدر في العرق بعد احتاللو بمدة قصيرة أكثر من ثمانين ومائة صحيفة ومجمة
توزعت بين يومية وأسبوعية وشيرية ونصف شيرية ،مستغمة عدم وجود ضوابط تحدد آلية
إصدار المطبوعات ،بعد سقوط نظام الدولة في العراق ،تعطل معظميا بعد مدة من

صدورىا ،بينما استمرت صحف األحزاب السياسية وبعض الصحف التابعة لمتيارات
(

الدينية في الصدور ،ومن الصحف التي صدرت بعد االحتالل مباشرة ما يأتي

):

- 1جريدة الزوراء :وىي جريدة ناطقة باسم الحزب الوطني العراقي ،صدر أول عدد
ليا في بغداد في  17نيسان 2003م.

- 2جريدة طريق الشعب :وىي جريدة أصدرىا الحزب الشيوعي العراقي في 20
نيسان 2003م.
- 3جريدة الدعوة :وىي جريدة تمثل فكر حزب الدعوة اإلسالمية ،صدرت في
األول من أيار 2003م.
- 4جريدة المؤتمر :وىي جريدة ناطقة باسم تنظيم المؤتمر الوطني العراقي
(احمد الجمبي) صدر عددىا األول في  8أيار 2003م.
- 5جريدة التآخي :وىي جريدة الحزب الديمقراطي الكردستاني ،وىي من
الصحف التي كانت تصدر في شمال العراق ،إال أنيا بدأت دورتيا الثالثة في
الصدور في بغداد في العاشر من أيار 2003م.
- 6جريدة الطميعة :وىي جريدة الحزب الطميعي االشتراكي الناصري ،صدر
عددىا األول في  22ايار2003م.
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- 7جريدة البيان :وىي جريدة أصدرىا حزب الدعوة اإلسالمية في الثاني من حزيران
2003م.
- 8جريدة صدى األمة :وىي جريدة ناطقة باسم المجمس األعمى لمثورة اإلسالمية في
العراق ،صدرت في النصف األول من شير أيار 2003م.
- 9جريدة العمل اإلسالمي :وىي جريدة صدرت عن منظمة العمل اإلسالمي ظيرت
في بغداد في حزيران 2003م.

 - 10جريدة الدستور :وىي جريدة صدرت عن حركة االتحاد الدستوري الممكي
الياشمي ،في حزيران 2003م.
وتعد الصحف أعاله من أوائل الصحف التي وزعت في بغداد وتداوليا بعض القراء،

والتي يمكن القول عنيا إنيا قدمت مع االحتالل وكانت جزءا من مشروعو ،ولم ينتو عام

2003م ،حتى صدر ما يقرب من (  )180جريدة ومجمة  ،وفي العام الثاني من عمر
االحتالل أي في عام 2004م ،وصل العدد بحدود (  )235جريدة ومجمة توزعت بين

يومية وأسبوعية ونصف شيرية وشيرية ،وفي عام 2005م تزايد العدد ليصل إلى ( )346

مجمة وجريدة .

ثالثا :سمات الصحافة الصادرة في مدة االحتالل:
يمكن لمباحث بعد استعراضو ألىم الصحف ووسائل اإلعالم األخرى التي صدرت

أو بثت موادىا بعد احتالل العراق ،أن يحدد بعض النقاط التي تمثل سمات الوسائل

اإلعالمية في العراق في تمك المدة وىي كما يأتي:

- 1كانت معظم وسائل اإلعالم العراقية تعبر عن توجيات دينية طائفية أو
عرقية.

- 2تبعية ىذه الوسائل إلى أحزاب سياسية أو تيارات دينية.
- 3بعدىا عن الخطاب الوطني الشامل لمعراق بكل أطيافو مع استثناءات بسيطة
لبعض وسائل اإلعالم المعارضة.
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- 4عدم استمرارىا في الصدور لمدة طويمة ،فقد تميزت معظم الصحف والمجالت
بقصر عمرىا.

- 5لم يكن لمعظم الصحف والمجالت مواقع ثابتة إلدارتيا.
- 6تميز العمل في المؤسسات اإلعالمية بالمخاطرة ،فقد تعرض اإلعالميون
لمتصفية الجسدية.

- 7غياب القوانين واألنظمة التي تنظم عمل اإلعالم والعاممين فيو.
- 8شيدت ىذه المدة ظيور المئات من المؤسسات اإلعالمية في سابقة لم يشيد
ليا العراق مثيال عبر تاريخو.

- 9افتقار اغمب المؤسسات اإلعالمية إلى أخالقيات مينة اإلعالم ،من حيث
االلتزام بقواعد وأخالقيات مينة الصحافة في المصداقية والمينية.

 - 10التمجيد لشخصيات معينة تقف خمف تمويل ىذه المؤسسات
اإلعالمية.
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نتائج البحث
يمكن إيجاز أىم االستنتاجات التي خمص إلييا البحث بما يأتي:
أوال :بعد تعرض العراق لالحتالل األمريكي ،تحول اإلعالم العراقي من إعالم تحكمو
القوانين والضوابط إلى إعالم فوضوي مثل انعكاسا لمفوضى السياسية التي مرت بيا
الساحة العراقية.
ثانيا :تميزت وسائل اإلعالم العراقية بعد احتالل العراق بتبعيتيا إلحدى الجيات
السياسية أو الدينية ،وكانت في معظميا تفتقر إلى المينية اإلعالمية.
ثالثا :تميزت القوانين التي حكمت اإلعالم في العراق بأنيا تطورت عن قانون
المطبوعات العثماني ،مع تطورات بسيطة تماشت مع التطورات الحاصمة في اإلعالم
من حيث الوسائل.
رابعا :بعد احتالل العراق أصدرت سمطات االحتالل جممة ق اررات وتعميمات قيدت
حرية اإلعالم في العراق ببعض القيود التي تيدف إلى تعزيز سيطرة االحتالل عمى
العراق.
خامسا :تعرض الصحفيون في العراق بعد احتاللو في 2003م إلى تصفيات جسدية
أودت بحياة المئات منيم ،في سابقة لم يشيدىا العراق عمى مر التأريخ.
سادسا :شيدت وسائل اإلعالم العراقية تطو ار كميا كبي ار بعد احتالل العراق بعد أن
كانت تمك الوسائل تعد عمى أصابع اليد.
سابعا :أصبحت ممكية وسائل اإلعالم العراقية ممكية خاصة بعد أن كانت ممكيتيا
حك ار عمى الحكومات المتعاقبة التي حكمت العراق.
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Abstract

Is the period that followed the U.S. occupation of Iraq
in the ninth of April, 2003, of the key moments in the
history of Iraq, so that the effects of occupation did
not exclude the molecule from the aspects of cultural life
and the political and media only and is affected by aspects
of the different formats, and media is its means all of the
most important institutions affected by that occupation,
and released him from laws and regulations governing the
work of the media in Iraq in that period, therefore, this
research documents for the task from the date of the Iraqi
media, and tries to discover the reality of the Iraqi
media after the occupation of Iraq in 2003, and recognize
the laws and legislation, which ruled that the media
and organized the newspapers and magazines, television
channels and authorized radio stations, and became
the research Title: The reality of the Iraqi media after the
occupation of Iraq in April 2003, a descriptive study of the
laws and regulations that governed the media in Iraq.
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ىوامش البحث
 .1ينظر :طو نوري ياسين الشكرجي ،الحرب األمريكية عمى العراق(،عمان :الدار
العربية لمعموم2004 ،م) ص .127-124

 .2ينظر :سنان سعيد ،حرية الصحافة حتى عام

 ،1917دراسات في الصحافة

العراقية ،السمسمة اإلعالمية ( ،30بغداد :و ازرة اإلعالم1972 ،م) ،ص ص9.-8

.3ينظر :فيميب دي طرازي ،تاريخ الصحافة العربية (،بيروت :المطبعة األدبية،
1933م) ،ص 241.
 .4ينظر :روفائيل بطي ،الصحافة في العراق( ،القاىرة :معيد الدراسات العالية،
1955م) ،ص35.
 .5ينظر :عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الصحافة العراقية منذ عيد مدحت باشا والي
العراق حتى نياية عام 1933م ،الطبعة الثالثة (،صيدا :مطبعة العرفان1971 ،م)،

ص .7

 .6ينظر :يعقوب يوسف كوريا ،حكايات عن الصحافة في العراق ،الجزء األول (بغداد:
الشركة المركزية لمطباعة واإلعالم1969 ،م) ،ص13.

 .7ينظر :روفائيل بطي ،الصحافة في العراق ،الصحافة في العراق( ،القاىرة :معيد
الدراسات العربية العالية 1955،م) ،ص131.
 .8ينظر :منير بكر التكريتي ،الصحافة العراقية واتجاىاتيا السياسية واالجتماعية
والثقافية من  (،1921-1896بغداد :مطبعة اإلرشاد 1969 ،م) ،ص.182
 .9ينظر :منير بكر التكريتي ،الزوراء ،نشوؤىا وتطورىا – ألفاظيا وأساليبيا  ،من
بحوث العيد المئوي لمصحافة العراقية 1969-1869م( ،بغداد :مطبعة دار الجميورية،

1969م) ،ص6.

 .10ينظر :فائق بطي  ،الموسوعة الصحفية العراقية ( ،بغداد :مطبعة األديب
البغدادية1976،م) ص11.

 .11ينظر :جريدة الرقيب البغدادية ،العدد ( 15 ، )115مارس-آذار 1910م.
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ينظر أيضا :جريدة والية البصرة الرسمية ،العدد ( 25 ،)9مارس-آذار 1909م.
 .12ينظر :محمد عبد الرحمن الشامخ ،الصحافة في الحجاز (
بيروت :دار األمانة1971 ،م) ،ص.56،63

1941-1908م)(،

 .13ينظر :خميل صابات ،الصحافة رسالة واستعداد وفن وعمم( ،القاىرة :دار المعارف
بمصر ،بدون تاريخ) ،ص  .109ينظر أيضا :منير بكر التكريتي ،الصحافة
العراقية واتجاىاتيا السياسية واالجتماعية والثقافية ،مصدر سبق ذكره ،ص.66

 .14ينظر :رجب بركات ،من صحافة الخميج العربي ،الصحافة البصرية بين المدة
 ،1973-1889منشورات مركز دراسات الخميج العربي (،بغداد :مطبعة اإلرشاد ،
1977م) ،ص، 18ص.75-72

 .15ينظر :ىادي طعمة ،االحتالل البريطاني والصحافة العراقية ،دراسة في الحممة
الدعائية البريطانية

 (،1921-1914بغداد :دار الحرية لمطباعة،

1984م)،

ص.105-101
 .16ينظر :عبد الرحمن فوزي ،الرقابة عمى المطبوعات في العراق – شيء من
تاريخيا( ،بغداد :و ازرة الثقافة واإلعالم1981 ،م) ،ص.8-6
 .17ينظر :فائق بطي ،تطور المقال في الصحافة العراقية ،دراسات في الصحافة
العراقية ،السمسمة اإلعالمية ( 30بغداد :و ازرة اإلعالم1972 ، ،م) ،ص .32
 .18ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،234في 1924/10/26م.
 .19ينظر :عبد اهلل إسماعيل البستاني ،حرية الصحافة – دراسة مقارنة (،القاىرة :دار
النيضة العربية1950 ،م) ،ص.104
 .20ينظر :دار الكتب والوثائق ،المكتبة الوطنية ،ممفو تسمسل

( ،108بغداد :و ازرة

اإلرشاد ،مديرية التوجيو واإلذاعة ،من تاريخ 1961/10/20 – 1948/10/10م).
 .21ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،1280في .1934/8/3
 .22ينظر  :عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الو ازرات العراقية ،الجزء الخامس (،بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة ،و ازرة الثقافة واإلعالم 1988م) ،ص.202-200
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 .23ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  3510في .1954/11/16
 .24ينظر :فائق بطي ،الموسوعة الصحفية العراقية ،مصدر سبق ذكره ،ص.11
 .25ينظر :خالد حبيب الراوي ،ثوابت السياسة اإلعالمية في العراق ،مجمة آفاق
عربية ،بغداد ،العدد السابع( ،تموز 1993م) ،ص.24
 .26ينظر :فائق بطي ،صحافة األحزاب وتاريخ الحركة الوطنية (،بغداد :مكتبة بغداد،
1969م) ،ص.192
 .27ينظر :سموى زكو ،العالقة التاريخية بين الصحافة والسمطة في العراق ،بحوث
العيد المئوي لمصحافة العراقية(،بغداد :مطبعة الجميورية1969 ،م) ص.4-3

 .28ينظر :أديب مروة ،الصحافة العربية – نشأتيا وتطورىا (،بيروت :منشورات دار
مكتبة الحياة1961 ،م) ،ص  .،323-322ص324

 .29ينظر :منير بكر التكريتي ،أدباء صحفيون (،بغداد :مطبعة جامعة بغداد،
1979م) ،ص.9

 .30ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،214في 1959/8/22م.
 .31ينظر :خالد حبيب الراوي ،سياسة األمن اإلعالمي في العراق ،مجمة األمن
القومي  ،العدد ،11بغداد1989 ،م  ،ص.52

 .32ينظر :فائق بطي ،صحافة العراق تاريخيا وكفاح أجياليا( ،بغداد:مطبعة األديب
البغدادية1968 ،م) ،ص .213ينظر أيضا :المركز العربي لمدراسات اإلعالمية
لمسكان والتنمية والتعمير ،معاىد الصحافة واإلعالم في الوطن العربي( ،القاىرة:

مطابع دار الشعب1976 ،م) ،ص.138

 .33ينظر :لؤي مجيد حسن ،الخصائص المينية لمصحفيين العراقيين ،أطروحة

دكتوراه غير منشورة ،جامعة بغداد ،كمية اآلداب ،قسم اإلعالم1995،م ،ص.118

 .34ينظر :فائق بطي ،صحافة تموز وتطور العراق السياسي (،بغداد :مطبعة األديب

1976م)،

البغدادية،

ص .81-75
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 .35ينظر :عبد الرحمن عمي حمد ،الصحافة العراقية في ظل ثورة  8شباط ،1963
رسالة ماجستير ،قسم اإلعالم  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد1995 ،م ،ص .93

 .36ينظر :خالد حبيب الراوي ،ثوابت السياسة اإلعالمية في العراق ،مصدر سبق
ذكره ،ص.25

 .37ينظر :وائل البكري ،تطور النظام الصحفي في العراق ،بغداد ،و ازرة الثقافة
واإلعالم ،1994 ،ص..58

 .38ينظر :ىادي نعمان الييتي  ،االتصال الجماىيري في العراق – وسائمو واتجاىاتو
السياسية ،أطروحة دكتوراه في اإلعالم غير منشورة ،القاىرة ،جامعة القاىرة،

 ،1980ص.135

 .39ينظر :حميد جاعد محسن ،التنمية والتخطيط اإلعالمي في العراق ،مجمة اإلعالم
العربي ،تونس  ،العدد األول ،حزيران ،1983 ،ص.26

 .40ينظر :ياس خضير البياتي ،الصحافة العراقية المعاصرة – جدلية الوظيفة
السياسية ولغة التعبير في الكتاب الوثيقة (،بغداد :دار الحرية،

1995م)،

ص.180
 .41ينظر :مؤيد الخفاف ،الصحافة العراقية في عامين من

 9نيسان  2003وحتى

نيسان 2005م ،مجمة الباحث اإلعالمي ،كمية اإلعالم ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)2

حزيران2006م ،ص.45

 .42ينظر :وائل عزت البكري ،تشريعات الصحافة في العراق ،مجمة الباحث

اإلعالمي ،كمية اإلعالم ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)2حزيران2006م ،ص.217

 .43ينظر :جريدة الصباح  ،العدد  24 ،73،أيمول .2003 ،
 .44ينظر :جريدة الوقائع العراقية  ،العدد 17 ، 3979آب  ، 203ينظر نص األمر
في الممحق رقم .6

 .45ينظر :فاضل البدراني ،واقع الصحافة العراقية في زمن االحتالل األمريكي ،مجمة
المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،السنة الثالثون ،العدد (
بيروت ،كانون الثاني 2008م ،ص.122
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 .46ينظر :مؤيد الخفاف  ،مصدر سابق  ،ص.46

 .47ينظر :فاضل البدراني ،واقع الصحافة العراقية في زمن االحتالل األمريكي،
مصدر سبق ذكره ،ص.124

 .48ينظر :صحيفة الرقيب  ،العدد  30 ، 213آذار .2004
 .49ينظر :جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ، 3987 ،بغداد  ،أيمول .2004
 .50ينظر :سعد الدين خضر  ،صحف العراق بعد العاشر من نيسان  2003تطبيق
وتوثيق (الموصل :بدون دار نشر 2006 ،م) ،ص 19وما بعدىا
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مصادر البحث ومراجعو
أوال :الكتــب:
 .1أديب مروة ،الصحافة العربية

– نشأتيا وتطورىا (،بيروت :منشورات دار

مكتبة الحياة1961 ،م).
 .2خالد حبيب الراوي ،ثوابت السياسة اإلعالمية في العراق ،مجمة آفاق عربية،
بغداد ،العدد السابع( ،تموز .)1993
 .3رجب بركات ،من صحافة الخميج العربي ،الصحافة البصرية بين المدة
 ، 1973-1889منشورات مركز دراسات الخميج العربي (بغداد :مطبعة
اإلرشاد1977 ،م).
 .4روفائيل بطي ،الصحافة في العراق( ،القاىرة :معيد الدراسات العالية،
1955م).
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 .5سعد الدين خضر  ،صحف العراق بعد العاشر من نيسان

 2003تطبيق

وتوثيق (الموصل :بدون دار نشر 2006 ،م).
 .6سموى زكو ،العالقة التاريخية بين الصحافة والسمطة في العراق ،بحوث العيد
المئوي لمصحافة العراقية(،بغداد :مطبعة الجميورية1969 ،م).
 .7سنان سعيد ،حرية الصحافة حتى عام  ،1917دراسات في الصحافة العراقية
السمسمة اإلعالمية (،30بغداد :و ازرة اإلعالم1972 ،م).
 .8طو نوري ياسين الشكرجي ،الحرب األمريكية عمى العراق(،عمان :الدار
العربية لمعموم2004 ،م).
 .9عبد الرحمن فوزي ،الرقابة عمى المطبوعات في العراق – شيء من تاريخيا(،
بغداد :و ازرة الثقافة واإلعالم1981 ،م).
 .10عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الصحافة العراقية منذ عيد مدحت باشا والي
العراق حتى نياية عام

 ،1933الطبعة الثالثة (،صيدا :مطبعة العرفان،

1971م).
 .11عبد الرزاق الحسني ،تاريخ الو ازرات العراقية ،الجزء الخامس( ،بغداد :دار
الشؤون الثقافية العامة1988 ،م).
 .12عبد اهلل إسماعيل البستاني ،حرية الصحافة – دراسة مقارنة( ،القاىرة :دار
النيضة العربية1950 ،م).
 .13فائق بطي ،تطور المقال في الصحافة العراقية ،دراسات في الصحافة
العراقية ،السمسمة اإلعالمية ( ،30بغداد :و ازرة الثقافة واإلعالم1972 ،م).
 .14فائق بطي ،صحافة األحزاب وتاريخ الحركة الوطنية (،بغداد :مكتبة بغداد،
1969م).
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 .16فائق بطي ،صحافة العراق تاريخيا وكفاح أجياليا( ،بغداد:مطبعة األديب
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 .18فيميب دي طرازي ،تاريخ الصحافة العربية( ،بيروت :المطبعة األدبية،
1933م).

 .19محمد عبد الرحمن الشامخ ،الصحافة في الحجاز ( 1941-1908م)( ،بيروت:
دار األمانة1971 ،م).

 .20المركز العربي لمدراسات اإلعالمية لمسكان والتنمية والتعمير ،معاىد الصحافة
واإلعالم في الوطن العربي( ،القاىرة :مطابع دار الشعب1976 ،م).

 .21منير بكر التكريتي ،أدباء صحفيون( ،بغداد :مطبعة جامعة بغداد1979 ،م).
 .22منير بكر التكريتي ،الزوراء ،نشوؤىا وتطورىا – ألفاظيا وأساليبيا ،من بحوث

العيد المئوي لمصحافة العراقية 1969-1869م( بغداد :مطبعة دار الجميورية ،

1969م).

 .23منير بكر التكريتي ،الصحافة العراقية واتجاىاتيا السياسية واالجتماعية والثقافية
من ( ،1921-1896بغداد :مطبعة اإلرشاد1969 ،م).

 .24ىادي طعمة ،االحتالل البريطاني والصحافة العراقية ،دراسة في الحممة الدعائية
البريطانية ( ،1921-1914بغداد :دار الحرية لمطباعة1984 ،م).

 .25وائل عزت البكري ،تطور النظام الصحفي في العراق( ،بغداد :و ازرة الثقافة
واإلعالم1994 ،م).
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 .26ياس خضير البياتي ،الصحافة العراقية المعاصرة

– جدلية الوظيفة السياسية

ولغة التعبير في الكتاب الوثيقة( ،بغداد :دار الحرية1995 ،م).

 .27يعقوب يوسف كوريا ،حكايات عن الصحافة في العراق ،الجزء األول( ،بغداد:
الشركة المركزية لمطباعة واإلعالم1969 ،م).

ثانيا :البحوث المنشورة في المجالت المحكمة:
 .28حميد جاعد محسن ،التنمية والتخطيط اإلعالمي في العراق ،مجمة اإلعالم
العربي ،تونس  ،العدد األول ،حزيران1983 ،م.
 .29خالد حبيب الراوي ،سياسة األمن اإلعالمي في العراق ،مجمة األمن القومي ،
العدد ،11بغداد1989 ،م.

 .30فاضل البدراني ،واقع الصحافة العراقية في زمن االحتالل األمريكي ،مجمة

المستقبل العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،السنة الثالثون ،العدد ( ،)347

بيروت ،كانون الثاني 2008م.

 .31مؤيد الخفاف ،الصحافة العراقية في عامين من  9نيسان  2003وحتى نيسان
2005م ،مجمة الباحث اإلعالمي ،كمية اإلعالم ،جامعة بغداد ،العدد (
حزيران2006م.

 .32وائل عزت البكري ،تشريعات الصحافة في العراق ،مجمة الباحث اإلعالمي،

كمية اإلعالم ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)2حزيران2006م.

ثالثا :الجرائد:
 .33جريدة الصباح  ،العدد  24 ،73،أيمول 2003 ،م.
 .34جريدة الرقيب  ،العدد  30 ، 213آذار 2004م.
 .35جريدة الرقيب البغدادية ،العدد ( 15 ، )115مارس-آذار 1910م.
 .36جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،234في 26تشرين االول1924م.
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 .37جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،1280في  3آب1934م.

 .38جريدة الوقائع العراقية ،العدد  3510في  16تشرين الثاني1954م.

 .39جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،214في  22آب1959م.
 .40جريدة الوقائع العراقية  ،العدد 17 ، 3979آب 2003م ،الممحق رقم .6
 .41جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ، 3987 ،بغداد  ،أيمول 2004م.
 .42جريدة والية البصرة الرسمية ،العدد ( 25 ،)9مارس-آذار 1909م.
رابعا :الوثائق الرسمية:
 .43دار الكتب والوثائق ،المكتبة الوطنية ،بغداد ،ممفو تسمسل  ،108مديرية التوجيو
واإلذاعة ،و ازرة اإلرشاد ،من تاريخ  20 – 1948/10/10تشرين االول1961م.

خامسا :رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه:
 .44عبد الرحمن عمي حمد ،الصحافة العراقية في ظل ثورة  8شباط  ،1963رسالة
ماجستير ،قسم اإلعالم  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد1995 ،م.

 .45لؤي مجيد حسن ،الخصائص المينية لمصحفيين العراقيين ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة ،جامعة بغداد ،كمية اآلداب ،قسم اإلعالم1995،م.

 .46ىادي نعمان الييتي  ،االتصال الجماىيري في العراق

– وسائمو واتجاىاتو

السياسية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،القاىرة ،جامعة القاىرة1980 ،م.
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