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 شروط النشر
 ب،  توود ه ئي ووت احت بيووب ثوومنب   وو  ع وو  ان يكوو ن احث ووب عاث عوو ا عاوو  اح   وو -1

 (.CDعع   خت عا  قبص حيدبي )

( صف ت عن 15( صف ت  ال تقل عن )25ان ال تديه عهه صف  ت احث ب عن ) -2
  ي تم   عن ذحك اح ص ص احع ققت. (A4اح جم احع هي )

أال يكوو ن احث ووب جوود اا عووون ب وو حت احع ج ووتيب أ  أاب  وووت احووهكت با  احتوو  أعوووهئ   -3
 أال يكووو ن قوووه  وووثى  يوووب  عاووو  أي   وو  كووو ن أ  توووم   ب ووو ح  حا يوووب  ووو   احث  ووب،

 عجات أخبى  يتعهه احث  ب ثذحك خاي ا.

ياتوودم احث  ووب ثووتجبا  تعووهينت احع كعووين عاوو  ث موو    ووى احتقوو بيب احعب ووات  حيوو   -4
 ( ي ع ا.15تتج  د )  ع ا  ة احعجات ث  خت ععهحت    عهة ال

 ال    يت.أن يك ن احث ب ضعن االختص ص ت ا -5

 يخاوب أصوو  ب احث و ب ثوو حقباب  و ل صوون يته  حا يوب أ  عووهعه  خونل عووهة ال -6
 تتج  د منمت أيهب عن تأبي   ص ح  حهي ت احت بيب.

 تبه األث  ب  ح  أص  ثه    ا   يبت أم حم ت يب. ال -7
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 آخب  ال ثعه عب ب   ت ك عات عا  تأبي   يب   يه .

 - ن  جووهت  -،  ت ضووع احب وو م أ  االيووك ل  (Wordياثووع احث ووب ثثب وو ع  ) -11
    عك  ه  عن احث ب عا  أن تك ن ص ح ت عن اح   يت احف يت حااث عت.
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 (.14 جم احخا ) (Simplified Arabicاحاغت احعبثيت:   ع احخا ) - أ



  

 

 ث

 (.14(  جم احخا )Times New Romanاحاغت اال كايديت:   ع احخا ) - ب

(  و   ه يوت احث وب،  يكو ن ععل احه اعش يكو ن ث او م تاقو    )تعايقو ت خت عيوت -14
 ، عع احتهقيى    ت ا ل احتبقيم.اا احتبقيم ع تعب 

 :جماالت النشر 

 البحوث العلمية: -1

ت يووب احعجاووت احث وو ب احعاعيووت األصوويات  احعخا اوو ت احع ققووت  وو  عجوو ل احعاوو م 
 اال    يت.

 المؤتمرات والندوات العلمية: -2

ايت  احعبثيت  احع حعيوت،  احتو  ت يب احعجات ث  ب احعؤتعبات  اح ه ات احعاعيت احع 
 عقهت  هيم ا    عج ل احعا م اال    يت.
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 جملة آداب الفراهيدي
 بحوث المؤتمر العلمي السادس

 المجلد األول

 (1954ـ  1922الرقابة على الصحف احلزبية يف العراق امللكي )
 سعد سلمان عبد الله  .أ.م.د

 اآلداب/ قسم اإلعالمجامعــــة تكــريت/ كلية 

 ملخص البحث
يحاول هذا البحث من خالل المنهج الوصفي  والمفنهج الرفاييخ  مةيطفي ةبيةفي         

يفي طف  الةفياال خفالل الةهفل المحوف  لحيرفي  اليقابي المباشفي  لححوومفي ىحفل الصفحح الح ب
( والييال بينها وبين األنواع األخيى لحيقابفي ىحفل 1954ففف  1922الممرل  بين األىوام )

الصففحح منهففال )اليقابففي الذاريففي ح يقابففي حففاير البوابففي ح يقابففي ال ماىففا  ال ففا ةي( 
ير اللولفي للفل الر  حح  ط  الظيوح الةبيةيي الر  ىاشفها الةفياال خفالل بفلايا  ر  ف

أواخي ىقل الةشيينا  من القين الما   محل اليقابي المباشي  ىحل رحك الصفحح طف  
الةياال المحو  . ويحاول البحث ر حية ال وء ىحل ميهوم اليقابي المباشي  خالل ىقول 
الةشيينيا  والثالثينيا  واأليبةينيفا  وبلايفي ىقفل الخم فينيا  مفن القفين الما ف  مفن 

الفففل مفففال  وثاهقيفففي مهمفففي مفففن وثفففاهال و اي  اللاخحيفففي طففف  الةهفففل المحوففف ح خفففالل الي فففوع 
ومةيطي أق امها والمشيطين ىحيها وأبةالها و وانبها ال حبيي واإلي ابيي من واقع الر يبفي 
المةاشفففي طففف  الةفففياال . وقفففل بينففف  نرفففاهج هفففذا البحفففث ىحفففل رق فففيم ميهفففوم اليقابفففي للفففل 

ن ورةحيمففا  المففوظيين الحوففوميين المشففيطين ق ففمينل همففا يقابففي حووميففي طي ففرها قففواني
ىحففل أىمففال اليقابففي ويقابففي ذاريففي مففن لاخففل الصففحح الرفف  بففلويها هفف  األخففيى رنق ففم 
الففل ق ففمين ل يقابففي ذاريففي  ففحبيي رخ ففع لحظففيوح الخاي يففي المباشففي  و يففي المباشففي   

  .ويقابي ذاريي لي ابيي رخ ع لقناىا  الصحي  أو الوارب والر امه و مييه
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 جملة آداب الفراهيدي
 بحوث المؤتمر العلمي السادس

 المجلد األول

 املقدمة
مثحففف  األحفففف اب ال يا ففففيي طفففف  الةففففياال المحوفففف  الةمففففول اليقففففي  لمبففففلأ الرةلليففففي 
ال يا فففيي طففف  الحوفففمح ولقفففل و فففل  األحففف اب طففف  الةفففياال قبفففل ان رري ففف  الليمقياةيفففيح 
ولونها نم  ورةوي  وروةفل و ولهفا ولويهفا طف  ظفل الةهفل المحوف  لحيرفي  الممرفل  مفن 

ن  انبهففا أي ففاع برة يفف  ورةففويي المماي ففي ح وأ ففهم  مفف1954حرففل ىففام  1921ىففام 
الليمقياةيففففي وري ففففيخها وقيمففففي ا رماىيففففي ومففففنهج وىمحيففففي  يا ففففيي ررصففففح بالليمومففففي 
والحيوييح ومن هنا طالبفل مفن الرةفيح ىحفل صفحاطي رحفك األحف ابح ولويهفا طف  الةمحيفي 

 . (1)الليمقياةيي ولوي اليقابي ط  الر ثيي ىحل رحك المماي ي الليمقياةيي 
ورحرففاد ليا ففي اليقابففي ىحففل الصففحح الح بيففي طفف  الةففياال المحوفف  للففل الرةففيح        

ىحفففل ح فففم الحييفففي المراحفففي مفففن النظفففام ال يا ففف  خفففالل رحفففك اليرفففي  لحصفففحح الح بيفففي 
والقوانين والرشييةا  المرةحقفي بهفذا المو فوعح وفذلك رحرفاد ليا في اليقابفي الفل الرةفيح 

لمففي مففن رحففك الصففححح ولوي النخففب المثقيففي طفف  ىحففل م ففامين المففال  اإلىالميففي المق
صفحاطي األحف اب الةياقيفي الةحنيفي خفالل رحفك اليرفي  ح ط فالع ىفن الرةفيح ىحفل صففناىي 
الصحح والمرغييا  الر  طي ها الرةفوي الرونولفو   والرحفليا  الرف  روا فه الصفحاطي  

 . (2)ا والقياء  النقليي لرناق ا  الصحاطي الح بيي وانق ام لغرها ومنةحقاره
لن الرةففففففيح ىحففففففل الحييففففففي المراحففففففي لحصففففففحاطي طفففففف  الرةبيففففففي ىففففففن مخرحففففففح   

المو وىا  المةيوحي الر  رهم اليأ  الةام م الي مهمي لليا ي اليقابي ىحل الصحح 
الح بيففي وويييففي مماي ففرها مففن قبففل ال هففا  الحووميففي الرفف  وانفف  ر ففيةي ىحففل و ففاهل 

ل الحوم خفالل طرفي  البحفث الرف  رغةف  اإلىالم ط  ظل رةاقب الحووما  المخرحيي ىح
( و اي  ىياقيفي لحيرفي  الممرفل  مفن 54ىهول ثالثفي محفوك حومفوا الةفياال خاللهفا ورةاقفب )

والذ   22/9/1954برايي   1954( ل ني 19حرل صلوي المي وم يقم ) 1921ىام 
ح والرففف  (3)الغفففل واطفففي ال مةيفففا  والنفففوال  لوي الرمثيفففل الم فففا   طففف  الةفففياال والصفففحح

رباينفف  طفف  مماي ففرها أل ففاليب الحوففم بففين األنظمففي الرةلليففي والة ففوييي . و ففاء رةامففل 
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ول و اي  مع حييي الرةبيي والمماي ي الصفحيييح وطقفاع لس فر الرف  بنف  ىحيهفا ي الهفاح 
طقل شهل  الصحاطي الح بيي ط  الةياال المحو  انييا اع من حيث الحييي والمماي في طف  

. وقفففل ويل  (4)ىحفففل الةوفففر طففف  ظفففل الحوومفففا  الة فففويييظفففل الحوومفففا  الرةلليفففي و 
وهففو رففايي  أول ل ففروي ىياقفف ح  1925حييففي الرةبيففي طفف  الل ففاريي الةياقيففي منففذ ىففام 
طقفل أشفاي هفذا الل فروي طف  البفاب  1925والذ   فم  بالقفانون األ ا ف  الةياقف  لةفام 

حييفي لبفلاء الفيأ ح  األول الم مل حقوال الشةب ط  مالره الثانيي ىشفي  ل لن لحةفياقيين
ووانفف   .والنشففيح وات رمففاعح ورفف ليح ال مةيففا  واتن ففمام لليهففا  ففمن حففلول القففانون

هذه اليقي  ه  الوحيل  الر  نص  ىحل حييفي الرةبيفيح ولونهفا أي فاع وووفل الرشفييةا  
. و فيىان مفا أ ييف  رةفليال  ىحفل ل فروي (5)الةيبييح قينرها بقانون يةفل لهفذا الغفي 

ط  الةام ذاره و مي  )قانون رةليل القانون األ ا   الةياق (ح ولون هذه  1925ىام 
الرةففليال  شففمح  بةفف  اإل ففياءا  المرةحقففي بالمحففك وم حففر األىيففان. و ففاء الرةففليل 
الثففان  لحل ففروي ذارففه ليوففون اىففم واشففمل طفف  ريصففيل بةفف   وانففب الحيففا  ال يا ففييح 

وميفففاهيم حقفففوال اإلن فففان وبففف يبع  ووفففذلك ر ويفففله ىحفففل بةففف  ميفففاهيم الحييفففا  الةامفففيح
 .(6)موال

وقففل رفف ثي مو ففوع اليقابففي ىحففل الصففحح الح بيففي طفف  الةهففل المحوفف  بم موىففي         
من المحللا  منها ل  قوانين المةبوىا  والحواهح المنظمي لحةمل اإلىالم  ومثل هفذه 

ل فففففيةي  القفففففوانين رفففففاثي ىحفففففل للاي  الما  فففففا  رففففف ثيياع مباشفففففياع و يفففففي مباشفففففي. وفففففذلك ا
اتقرصاليي لحمةحن ولحمالفك لحصفحييي لذ ان المةحفن ومالفك الصفحييي طف  الةهفل المحوف  

ىحل ما يقياه النار وما ي مةوه   واء وان المالك حوومياع او قةاىاع خاصاع لهم ر ثييهم
الصحح . وقل ر ثي مو وع اليقابي  او يشاهلوه باإل اطي الل  يةيرهم ىحل م مون

طففف  الةهفففل المحوففف  بال فففغوة ات رماىيفففي المرمثحفففي بالةفففالا   ىحفففل الصفففحح الح بيفففي
والرقاليففل والففذوال الةففام لذ ان رفف ثيي الةوامففل ات رماىيففي ىحففل الةمحيففي هففو أوثففي الةوامففل 

والنشي. ىالو  ىحل ال غوة ال يا فيي الرف   الماثي  ط  ىمحيا  اليقابي ىحل الصحح
البييةفففان  انفففذاك ىحففففل ي فففال اللولففففي ماي فففرها الحوومفففا  الةياقيففففي المرةاقبفففي والرفففف ثيي 

 وما  ارها .  
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اما بالن بي لةبيةي الةمل الصحي  طقل موي   اليقابي ىحل الصفحح الح بيفي 
وهففو القففاهم  :طفف  الةهففل المحوفف  مففن لاخحهففاع مرمثحففي طفف  ىنصففييين همففا لحففاير البوابففي 

 . باترصال الذ  يقيي النشي أو ىلمه واتىربايا  المهنيي  
 المنهجية للبحث اإلجراءات

ربي  أهميي اليقابي ىحل الصحح بشول ىام وإحلى أهفم المحفللا     أهمية البحث :
رحويفل األنظمفي  الر  رةيال ىمحيي الرحول الليمقياة  ط  الم رمةا  الناميي  من أ ل

المنغحقي ىحل ني ها للفل م رمةفا  منيرحفي ومنر في. ويبفي  لوي الصفحح الح بيفي طف  
 طففففف  مةال رهفففففا لمو فففففوىا  مهمفففففي رهفففففم الم رمفففففع ورقفففففليم المفففففوال الةفففففياال المحوففففف  أوتع 

المةحومففا ح والورابففي بو ففو ح  الصففحييي بمةففاييي اللقففيح والرففوا نح واإلنصففاحح و مففع
واأللاء الحوفوم  . والو فه الثفان   وويييي مةال ي الق ايا الح ا ي والن اىفا  اإلثنيفيح

لحصحاطيح لذ رحرفاد الما  فا   يرةحال بويييي رةويي اإلىالن الصحي  وممول يهي  
روون قالي  ىحل شال ةييقها بني ها . أما  الصحيييح لحرخحص من يقابي الحووميح ألن

بم ففاىل  الصففحييينح والناشفففيينح  الو ففه الثالففث لففلوي الصففحح الح بيفففي طيمففا يرةحففال
والمففلاطةين ىففن حقففوال اإلن ففان ىحففل و ففع قففوانين رحمفف  قففلي  الصففحاطي ىحففل رغةيففي 

وففوم  ونشففاة القةففاع الخففاص لون الخففوح مففن الم ففايقا  أو المالحقففا  النشففاة الح
 القانونيي . 

ور ر  أهميي هذا البحث وونه ي حة ال وء ىحل مو وع اليقابي ىحفل الصفحح 
الح بيي ط  الةياال المحو  وونه من أهم المو وىا  الر  رةيال حييي الصفحاطي والرف  

ال المحو  ىحل نةفاال وا فع  لاخفل نشي الوى  ال يا   ط  الةياأ هم  ط  ل ةاح 
الم رمع وا  ةاح رشويل ار اها  القياء نحفو مخرحفح الق فايا ال يا فيي وات رماىيفي 
واتقرصاليي واليويييح حيث رشيي المةةيا  الراييخيي ان ال مهوي الةياق  وفان يةرمفل 
ىحفففل الصفففحح طففف  مرابةفففي المياحفففل األولفففل لرحفففك المواقفففح لاخفففل الم رمفففع ومصفففلي 

 لححصول ىحل المةحوما .أ ا   
ي ففةل هففذا البحففث الففل مةيطففي مو ففوع اليقابففي الرفف  ماي ففرها  مشككةلة البحككث :

وحرففل  1922الحوومففا  الةياقيففي المرةاقبففي طفف  الةففياال المحوفف  لحيرففي  الممرففل  مففن ىففام 
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والرةفففففيح ىحفففففل الحييفففففي المراحفففففي لحصفففففحاطي طففففف  الرةبيفففففي ىفففففن مخرحفففففح  1954ىفففففام 
 الةمل الصحي  ط  الةياال خالل طري  البحث .المو وىا  المةيوحي ط  بيهي 

ينرم  هذا البحث الفل الليا فا  الوصفييي الراييخيفي الرف  رهفلح  منهج البحث :
اليقابففففي اإلىالميففففي الرفففف  ماي ففففرها ىففففن الففففل  مففففع مففففا ريففففيال مففففن الحقففففاهال والبيانففففا  

ال بين الحووما  الةياقيي المرةاقبي ط  الةياال المحو  ط  بيهي الةمل الصحي  ط  الةيا
. وقفففففل  اىرمفففففل الباحفففففث ىحفففففل المفففففنهج الوصفففففي  والمفففففنهج  1954 فففففففف 1922األىفففففوام 

الرففاييخ  طفف  ىففي  المففال  الةحميففي بففالي وع للففل مففال  وثاهقيففي مهمففي مففن وثففاهال و اي  
اللاخحيففي ووثففاهال الميوفف  الففوةن  لحيففظ الوثففاهال ط ففالع ىففن اىرمففاله ىحففل الةليففل مففن 

الففذ  مثففل  1922البحففث الممرففل  بففين الةففام الصففحح الح بيففي الرفف  صففلي  خففالل مففل 
الفففذ  مثفففل نهايفففي الصفففحاطي  1954بلايفففي ظهفففوي الصفففحاطي الح بيفففي طففف  الةفففياال والةفففام 

الفففذ  ىةفففل األحففف اب  1954( ل فففني 19الح بيفففي طففف  الةفففياال أثفففي صفففلوي المي فففوم )
وأ حففففال ال مةيففففا  والنففففوال  ولوي الرمثيففففل )ال ففففينما والم ففففي  انففففذاك( ومنففففع صففففلوي 

 ح بيي ط  الةياال .الصحح ال



 
 

   

 

 الرقابة على الصحف 
 الحزبية في العراق الملكي

 أ.م.د.  سعد سلمان عبد الله
  2012(  حزيران      11العـــدد   ) 

  596 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 بحوث المؤتمر العلمي السادس

 المجلد األول

 املبحث األول
 مفهوم الرقابة يف املؤسسات اإلعالمية

لن اليقابفي طف  الما  فا  اإلىالميفيح هفف  يقابفي المفال  اإلىالميفي قبفل ان رخففيد       
الل النشي أو رذاع ط  الياليو أو الرحي يون ورلخل  فمن مفا ي فمل باليقابفي ال يا فيي. 

  ل(7)هميرها من خالل اتىربايا  اآلرييورو ب م مون الي الي اإلىالميي أ
أن روففون الي ففالي اإلىالميففي من فف مي مففع أهففلاح الما  ففي  االعتبكك ر ال : : .1

 ولها م روى ألب  وىحم  و من  تهال. 
أن رحقففففففال الي ففففففالي اإلىالميففففففي م ففففففاوليرها ات رماىيففففففي  االعتبكككككك ر ال كككككك ن  : .2

 بان  امها مع المصالح الةامي لحلولي. 
اتلرففف ام بقفففوانين المةبوىفففا  والبفففث الرففف  رفففنظم النشفففي أو  ث :االعتبككك ر ال  لككك .3

 الرياخيص الر  رمنح لحمحةا  اإلذاىيي والرحي يونيي.
وهذه اتىربايا  ر هم ط  رحقيال نوع مفن اليقابفي ىحفل الي فالي اإلىالميفي وقفل 
ري ففي ىحففل أنهففا نففوع مففن ال ففغة ىحففل حييففي اإلىففالمح وريففي  نوىففاع مففن القيففول ىحففل 

ي فففاهل اإلىالميففففيح لت ان الحييفففي المحر مفففي بمصففففالح ال مهفففوي هففف  حييففففي  م فففمون ال
الي اهل البناء ح وروون اليقابي ط  خلمي الشةب .وت ررةلى بإقيال الما  ي اإلىالميي 

 أو روقح صلويها .
ىمحيففي منرظمفي ير وففل مفن خاللهففا القفاهمين ىحففل ل ويموفن رةييفح اليقابففي ب نهفا 

ةففة ورحقيففال األهففلاح وبا ففرخلام ةففيال طةالففي وذا  ويففاء  اليقابففي مففن مففلى رنييففذ الخ
ىاليي. ويمون القول أن وحمي اليقابي قل ريىيى   ذويها مع الةالم طييلييك وليام رايحي 
ىنففل ربنيففه ليوففي  اإللاي  الةحميففي طفف  بلايففي القففين الةشففيين حيففث وانفف  مهمحففي لففم روففن 

حففاول الر ويففل ىحففل أن النشففاةا  رحففك الةمحيففي الرفف  ر ل. ويةيطهففا الففبة  ب نهففا ميهومففي
اليةحيففي رففرالءم مففع النشففاةا  المي ففوب طيهففا أو األهففلاح الرفف   ففبال رحليففلها. طاليقابففي 
مففففن و هففففي النظففففي الحووميففففي هفففف  اإل ففففياءا  الرفففف  رةمففففل ىحففففل وشففففح اتنحياطففففا  
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ورصفففحيحها ومفففا رففف ول القفففاهمين ىحيهفففا برغذيفففي يا ةفففي ر فففاىلهم طففف  رحليفففل األهفففلاح 
 . (8) ع المةاييي أو المقايير الال ميالم رقبحيي وو 

لاي  الما  ا  الصحييي بشفول خفاص        ورحةب اليقابي ىحل اإللايا  بشول ىام وا 
 ل (9)لوياع مهماع ط  م اىل  ال ها  الحووميي لموا هي الرحليا  اآلريي 

وذلك من خالل بناء اللولي لنظفام يقفاب  طةفال  :. الرغحب ىحل المشاول والمصاىب 1
ل يمون القاهمين باليقابي من مرابةفي أنشفةي الصفحح ومنحهفا ال فيىي طف  وشفح ق

 ورصحيح اتنحياطا  واألخةاء .
ط هميففي اليقابففي ررمثففل طفف  وشففح األشففياء  . وشففح األشففياء  يففي المي وبففي حووميففاع ل2

  يي المنرظمي والغيي مي وب بنشيها ط  الصحح .
شففاي الصففحح بح ففم وبيففي ييففي  ىحففل ان انر :. للاي  األ مففا  والمواقففح الصففةبي 3

ال هففففا  الحووميففففي طفففف  الةففففالم النففففام  ا ففففرخلام الةمحيففففي اليقابيففففي لرة يفففف  ىمحيففففي 
 ال يةي  ىحل اإلىالم ط  للاي  المواقح الصةبي .

ررمثل أهميي اليقابي للل حفل وبيفي طف  أ يا فها وأهفلاطها مفن  . ت ميو يي ال حةي ل4 
 حيح األلاء .خالل ىمحيي الرقييم والمرابةي ورص

 ورر ثي ىمحيي اليقابي ىحل الما  ا  اإلىالميي بثالث محللا  ه  ل      
. اإلةففففاي الرشففففيية  ل ويشففففمل الرشففففييةا  والنصففففوص القانونيففففي الرفففف  رففففنظم ىالقففففي 1

 الم رمع بو اهل اإلىالم والةمل اإلىالم  بشول ىام .
الما  فففا  الرففف  رةنففف  ةييقفففي للاي  اإلىفففالم وةبيةفففي  . اإلةفففاي القفففانون  ل ويشفففمل2

  ورهرم بهذه اإللاي  و اي  أو م حر أو هيهي .
ويشفففمل  يا فففي اإلىفففالم ل أ  المبفففالا والمةفففاييي الرففف  رحوفففم  : اإلةفففاي الرنظيمففف . 3

نشففاة لولففي طفف  الرنظففيم واإللاي  واليقابففي وروففون ال يا ففي م  ففل  طفف  شففول قففوانين 
  يي موروبي . ولواهح ومواثيال وما يمون أن رحال للل طح يي ىامي

ومففن أهففم ميروفف ا  اإلةففاي الرشففيية  والرنظيمفف  والقففانون  لةىففالم طفف  أ  لولففي      
ربففي  ق ففيي ليمقياةيففي اترصففال الرفف  ينبغفف  ان رياىيهففا  يا ففي اترصففال طيمففا يرصففل 

 ل (10)بال مهوي ورحيل للل الحقوال اآلريي
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حل الصحح ط  الةفياال المحوف  ىحفل ةيطف  النقفي  مفع ميهفوم ورةل اليقابي ى
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نهايفي الحففيب الةالميففي الثانيففيح لذ أوففل  أهميرفه أ حففب الليا ففا  الرفف  رناولفف   يا ففا  

  ل  (11) اترصالح حيث رةن  ليمقياةيي اإلىالم واترصال ما ي ر
ان يصبح الييل شييواع لي ابياع طةاتع ط  الةمحيي اترصفالييح خالقفاع لسحفلاث ولفير  .1

 م يل هلطاع لالرصال.
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 بها وماع وويياع. 
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لبففلاء و هففا  نظففي نقليفي طيمففا يقففلم لهففم مففن خففالل و ففاهل رشف يع ال مهففوي ىحففل  .6
 اإلىالم .

وطففف  ىالمنفففا اليفففوم يففف ر  الغفففي  الفففيهير ل مفففع ورو يفففع المةحومفففا  واألنبفففاء  
واآلياء مففن خففالل و ففاهل اإلىففالم واترصففالح هفففو خلمففي اليطاهيففي الةامففيح وذلففك ىفففن 

ام حففففول ق ففففايا ةييففففال لمففففلال النففففار بهففففذه المةحومففففا ح لرمويففففنهم مففففن لصففففلاي األحوفففف
وهففو ىوففر مففا وانفف  رقففوم بففه أ هفف    (12)الةصففيح وبمففا يي فف  الففل رحقيففال مصففالحهم

اليقابفي ىحفل الصففحح طف  الةفياال المحوفف  . وفذلك طفان و ففاهل اإلىفالم ومنهفا الصففحح 
الح بييح قل أم     ءع ت ير  أ مفن الويفان ال يا ف  وات رمفاى  لحنظفام الفليمقياة ح 

النظففففام ال يا فففف   ال  لي ففففي حا رففففه واىرمففففاله ىحففففل رقنففففين لذ وحمففففا  ال  ليمقياةيففففي 
ىمحيففي اليقابففي ىحففل و ففاهل اإلىففالم ومففن  ففمنها الصففححح طالنظففام الففليمقياة  يبنففل 
ىحفففل ىمحيفففا  رشفففغيل م فففرمي  لحمةحومفففا  واألطوفففاي الرففف  رفففيل لليفففه مفففن بيهرفففه المححيفففي 

ورةبي ىفن مةالفب  والخاي يي ورمثل هذه المةحوما  لحلى الملخال  األ ا يي لحنظام
واهرمامفففا  وم فففانلا  الفففيأ  الةفففام والرففف  يفففرم طففف   فففوهها طففف   الفففب األحفففوال صفففنع 
القففيايا  الرفف  رمثففل مخي ففا  النظففام ال يا فف  الرفف  يففرم رة ي هففا أو رةففليحها أو رغيييهففا 
بناءع ىحل رلطال نوىيي  ليل  من المةحوما  ري ي نراهج أطةال وقيايا  النظامح ور اهم 

 .(13)لاهه و حووهط  رقييم أ
 املبحث الثاني

 1935ــ 1922لصحف احلزبية بني األعوام الرقابة على ا
( ح ميححفففففي مهمفففففي طففففف  بنفففففاء الةفففففياال 1933فففففف1921يةفففففل  ىهفففففل طيصفففففل األول )       

المةاصففيح ورووينففه ال يا فف  خففالل طرففي  مففا بففين الحففيبين الةففالميرين .وىحففل الففي م مففن 
ارياع ح لت أن المحففك طيصففل لففم ينيففيل بال ففحةيح بففل ىالقففي الرحففالح مففع بييةانيففا مةاهففل

ىمل ىحل لنماء اليي الوى  ال يا   من خفالل الحيفا  الح بيفي وال فما  ألول مفي  طف  
الةياال بر  ير صحح ح بيي ىحنيي. وبلأ ذلك الوى  ي ىج البييةانيين يوماع بةل اخي 

الم فففاوليا  خاصفففي طففف  ىقفففل الةشفففيينيا  . ومفففا  فففاىل  ييفففال  طيصفففل ىحفففل رو يفففع 
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ىةفاء الففلوي البففاي  لسحف اب ال يا ففيي ولحمثقيففين الةففياقيين طيهفا مففن خففالل الصففحاطي  وا 
الح بيففي طفف  الةففياال وبفففوا ع ليبيالفف  اقففيب الففل الةقالنيفففي منففه الففل المثاليففي والحما فففييح 
حيث لم يقح ح ي ىثي  أمام األح اب وال مةيا  والن ال ال يا ف . ولفم يةمفل ىحفل 

الليمقياةيي ي م  حبيارها ونواقصها ح الر  وان ىحل الشةب الةياق   رغييب الما  ا 
ط  نظيه ىحل أقل رقلييح أن يماير من خاللها و وله وواقةه المرخم بالرناق ا . لن 
ىالقي طيصفل بالصفحاطي الةياقيفي بشفول ىفام والصفحاطي الح بيفي بشفول خفاص وىالقرفه 

هففا منظففوي قففوم ح مففن ا ففل الوصففول بففالمثقيين الةففياقيين وانفف  ةموحففي وم ففرقبحيي ول
بفففالةياال الففففل حالففففي ي ففففرةيع بوا ففففةرها طففف ر الةالقففففي الم ففففةيبي مففففع بييةانيففففا وبنففففاء 

 . (14)مشيوىه القوم 
وقففل أصففلي  األحفف اب ال يا ففيي الةحنيففي طفف  ىهففله الوثيففي مففن الصففحح مففن           

بينهففففا صففففحح ح بيففففي صففففلي  طفففف  ىقففففل الةشففففيينا  وهفففف  ل صففففحييي الةاصففففمي الرفففف  
أصفففليها الحففف ب الحفففي الةياقففف  وصفففحييي )نفففلاء الشفففةب( الرففف  أصفففليها حففف ب الشفففةب 
وصحيير )النه ي الةياقيي( و )صو  الةياال( الحران أصليهما ح ب النه في الةياقيفي 
وصففحيير  )الحففواء( و )الرقففلم( الحرففان أصففليهما حفف ب الرقففلم . وففذلك صففلي  طفف  ىهففل 

صفففحح الح بيفففي اآلريفففي ل صفففحييرا حففف ب المحفففك طيصفففل األول أواهفففل ىقفففل الثالثينفففا  ال
الةهففل الةياقفف  )صففلى الةهففل( و )الةييففال( وصففحح الحفف ب الففوةن  الةياقفف  )صففلى 
ات ففرقالل( و )صففلى الففوةن( و )الثبففا ( ط ففالع ىففن صففحييي )اإلخففاء الففوةن ( الرفف  

 .(15)أصليها ح ب اإلخاء الوةن 
وىحفففل أ فففر رقلميفففي  لقفففل لىفففا المحفففك طيصفففل األول للفففل مماي فففي طوييفففي حفففي          

مريرحي ىحل ابي  الريايا  الحيبياليي الغيبييح وات فرمياي وطفال الحالفي ال ليفل  الرف  وفان 
قفففل بفففلأ بهفففا الةليفففل مفففن الورفففاب واأللبفففاء والصفففحييين الةفففياقيين األواهفففل مفففن ذو  اآلياء 
الم فففرنيي . وقفففل مفففاير الم فففرنييون أنشفففةرهم طففف  ميفففلان الصفففحاطي و فففةوا الفففل رنظفففيم 

ال اللولفففي قبفففل الم رمفففع والقةفففي قبفففل الةيوبفففي والةصفففيني قبفففل الرفففياثح والحغفففي قبفففل مياطففف
اللينح والمليني قبل الييح وىحل هذا األ ار حيموننفا اىربفاي طرفي  الةشفيينا حه  طرفي  
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الر  فير القابحففي ت ففريةاب الم يفل مففن األطوففاي والرو هفا  واألنشففةي اليوييففي وال يا ففيي 
 .(16) والصحاطي الح بيي اليصيني

ان نظفففام اليقابفففي ىحفففل الصفففحح  1936ويفففذوي الفففلليل الةياقففف  الي فففم  ل فففني  
وهففف  مليييفففي  حالةياقيفففي وفففان يفففلاي مفففن قبفففل مليييفففي اللىايفففي والنشفففي طففف  و اي  اللاخحيفففي

ومففن أهففم وا بارففه مالحظففي مففنح اإل ففا ا  لحصففحح  حميربةففي بففو يي اللاخحيففي مباشففي 
ىا  والمةابع ورلقيال الورب والم فال  وال ياهفل والمةابع ومياقبي رةبيال قانون المةبو 

الرفف  وانفف  رففيل الففل الةففياال مففن الخففايد ومففا يةبففع طفف  الةففياال مففن الورففب . وففذلك طففان 
هفففذه المليييفففي وانففف  م فففاولي ىفففن لصفففلاي  ييفففل  الوقفففاهع الةياقيفففي )ال ييفففل  الي فففميي 

  .(17)ور ويل الصحح باألخباي والمةحوما  الال مي حلححوومي الةياقيي(
وقل وان لمواقح الصحح الح بيي ط  الةياال أواخي ىقفل الةشفيينيا  مفن القفين        

الما   لوياع وبيياع ط  رشليل اليقابي الحووميي ىحل رحفك الصفححح حيفث وانف   ييفل  
النه ي الةياقيفي وبقيفي صفحح األحف اب الةياقيفي طف  هفذه اليرفي  رحمفل ىحفل اإلنوحيف  ح 

رغففففيظ لاي اتىرمفففال البييةانيففففي ور فففةيها الففففل رقففففليم  طوانففف  هففففذه الحمفففال  الشففففليل 
رةةيفففل  1929أيحفففول  1اتحر ففاد رحفففو اتحر فففاد . وقففل قفففيي م حفففر الففو ياء براييفففففف  
نفذاي  ييفلر  الةففالم الةيبف  والةفففياال . وقفل اصفلي حفف ب (18) ييفلر  النه في والفوةن وا 
 ييففففل   1929يحففففول أ 8النه ففففي الةياقيففففي بةففففل رةةيففففل  ييففففل  النه ففففي الةياقيففففي يففففففوم 

)صفففو  الةفففياال(ح وقفففل صفففلي  بففف يبع صفففيحا  بفففالح م المرو فففة ووانففف  رةبفففع طففف  
واهرمف   (19)مةبةي لاي ال الم ببغلال ح ووان مفلييها الم فاول المحامففف  ىحف  محمفول

 ييفففل  صفففو  الةفففياال بنشفففي مبفففالا حففف ب النه فففي الةياقيفففي والفففلطاع ىفففن أهلاطفففه ومفففا 
ر رمي  ييل  صو  الةياال ةويالع لذ ىةحرها حوومي  اهرم  بالق يي اليح ةينيي. ولم

.(20) 1929رشففففففيين الثففففففان  29( برففففففايي  72روطيففففففال ال ففففففويل  بةففففففل صففففففلوي الةففففففلل )
وذلك وان  أ حب الصحح الح بيي أواخي ىقل الةشيينيا  ر يي بار فاه رقفليم  

 النقل الالذع لححووميح مما الخل الوثيي مفن رحفك الصفحح طف  حالفي صفياع مفع اليقابفي
األمففي الففذ  نفففرج ىنففه رو يفففه ىقوبففا  يقابيففي صفففايمي رياوحفف  بفففين اإلنففذاي والرةةيفففل 
واإل ففالال . طقففل انرقففل   ييففل  )الحففواء(  يا ففي يا ففين الهاشففم  يهففير حفف ب الشففةب 



 
 

   

 

 الرقابة على الصحف 
 الحزبية في العراق الملكي

 أ.م.د.  سعد سلمان عبد الله
  2012(  حزيران      11العـــدد   ) 

  602 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 بحوث المؤتمر العلمي السادس

 المجلد األول

. ووفذلك (21)ومهالنره ل يا ي نوي  ال ةيل با رةماله الشل   ل المةاي ين ال يا يين
الرقففلم  ففواء أوففانوا حفف بيين أم م ففرقحينح طينففل  طقففل انرقففل  هففذه ال ييففل  خصففوم حفف ب 

اياءهم و يه  لىايارهم ووفان هفذا هفو نه هفا طف  وفل مقاترهفا اتطرراحيي.وبةفل مفيوي 
ما يقيب من أيبةي أشهي ىحل صلوي  ييل  )الحواء( أصلي  حوومفي  ةيفي الة فوي  

1928رمو   9أمياع بإ الال ال ييل  ط  
م الفل لصفلاي ح األمي الذ  لىا ح ب الرقفل(22)
الرقفلم( وهف  ال ييفل  الثانيفي الناةقفي بح فان )  ييل  أخيى ناةقفي بح فانه ط صفلي  ييفل 

رشففيين 16الحفف ب ح وقففل صففلي الةففلل األول منهففا بفف يبع صففيحا  وبففالح م الوبيففي طفف  
ووان صاحب امريا ها وملييها الم اول المحام   حمان الشفي  لاول ح ح  1928الثان 

 .(23)لن ا  ط  بغلالووان  رةبع بمةبةي ا
مففن األىففوام البففاي   الرفف  مففي  بهففا  1935 ففففف 1930ورةففل األىففوام الواقةففي بففين         

وذلففك لمفا شففهلره مففن رةففويا   يا فيي لةففل مففن أبي هففا روقيففع   رفايي  الةففياال المةاصففي
نهفاء ميححففي اتنرففلاب البييةففان  بحصففول  1930المةاهفل  الةياقيففي البييةانيففي ىففام  ح وا 

. وذلك رم ط  هذه الميححفي 1932اال ىحل ات رقالل بةل لخوله ىصبي األمم ىام الةي 
( الذ  شفيىره الحوومفي طف  82رصليال أول قانون لحصحاطي الةياقيي وهو القانون يقم )

1931الثففففففففففان  مففففففففففن ح يففففففففففيان 
والففففففففففذ  أصففففففففففليره أول حوومففففففففففي ييأ ففففففففففها نففففففففففوي   (24)

وقل وفان هفففذا القانففون هفو )اول . (25)(1931رشيين اتول19 ففففف 1930اذاي23ال ةيل)
قانون ىياق  ينظم طةاليا  الصحاطي منذ ر  ير الممحوي الةياقييح وقل أصبح طيما بةل 

 .(26)القاىل  األ ا يي لول قوانين الصحاطي الةياقيي الالحقي(
ولقل ىاش  صحاطي األح اب الةياقيي الةحنيي ط  الةياال أواهل الثالثينيا  أ مي  

 رقالل ح  نباع الل  نب مع الرةحفع الفل بنفاء هويفي ىياقيفي لهفا مقومفا  البحث ىن ات
قوميي ح ورشويل ححم قوم  لمقومفا  أمفي ذا  شفول وةنف  بةيفلاع ىفن  ميفع المشفاول 
ال يا يي. وقل وان  هذه الصحاطي من أهم الو اهل الر  ا رخلمرها األح اب ال يا يي 

الففوةن  والمةالبفففي باإلصففال  ال يا ففف   الةياقيففي خفففالل الثالثينيففا  طففف  ري ففي  النففف وع
وات رمففاى  واتهرمففام بالق ففيي اليح ففةينييح ونقففل األو ففاع اللاخحيففي مففن ا ففل رحقيففال 

وقفففففل ظحففففف  الصفففففحاطي الةياقيفففففي خا فففففةي ألحوفففففام قفففففانون اليطفففففاه واتصفففففال  والرقفففففلم . 



 
 

   

 

 الرقابة على الصحف 
 الحزبية في العراق الملكي

 أ.م.د.  سعد سلمان عبد الله
  2012(  حزيران      11العـــدد   ) 

  603 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 بحوث المؤتمر العلمي السادس

 المجلد األول

ح وا رغحره اليقابي ىحل الصحح ط  رحك اليري   1931المةبوىا  الةثمان  حرل  ني 
أ فففوأ ا فففرغالل ح ت  فففيما وان البييةفففانيين وفففانوا مفففا الوا م فففيةيين ىحفففل  ميفففع مياطفففال 

 البالل .
ولقففل وانفف  اليقابففي شففليل  طفف  رو يففه  ففحةرها ىحففل الصففحاطي وبالففذا  صففحح        

)اإلخفففاء الفففوةن ( الرففف  رفففم رحفففذييها منفففذ اليفففوم األول  المةاي فففيح ولةفففل أبي هفففا  ييفففل 
لرحفذيي طف  ىفللها الثفان   ثفم رحفذييها تحقفاع بةفل ىشفي  لصلويها وأ بفي  ىحفل نشفي ا

ايام ح ورم بةلها رةةيحها أليبةي أشهي ب وامي من م حر الو ياء. وقفل بفيي  الحوومفي 
رصففيطارها  ففل هففذه ال ييففل  بانهففا ىي فف  األمففن الففلاخح  الففل الخةففي. ولةففل ال ففبب 

وة البييةانيفي الرف  اليهي   ط  رصيطا  اليقابي المناه في لحصفحاطي يي فع الفل ال فغ
 3وان  ررةي  لها الحوومي الةياقيي حرل بةفل ان فمام الةفياال الفل ىصفبي األمفم طف  

ح مشففروين مففن ان رقففاييي ورةحيقففا  الصففحح الةياقيففي رظهففي يو  1932رشففيين األول 
اإلخففففاء الففففوةن (. وقففففل امففففي  و اي  ) ىلاهيففففي  ففففل بييةانيففففاح وبالففففذا  مقففففات   ييففففل 

 ففففيايرها طفففف  بغففففلال بالشففففووى لففففلى الحوومففففي الةياقيففففي بففففان هففففذه  الخاي يففففي البييةانيففففي
. ورشيي الوثاهال الل ان م حر (27)المقات  الصحييي رهلح الل رشويه  مةي بييةانيا

رةةيل  ييفل  اإلخفاء  1932رشيين األول  16الو ياء قل قيي ط   ح ره المنةقل  ط  
 ط  أىقاب هذه الشووى.(28)الوةنف  
هال و اي  اللاخحيي للل ان مليييي المةبوىا  وان  قل أصلي  خفالل ورشيي وثا       

ىقل الةشيينا  قواهم يقابيي بمنع صحح وم ال  ىيبيي وأ نبيي وان  ريل للل الةياال 
 من الخايد لوونها ت ررماشل مع رو ها  الحوومي ووما هو وايل ط  ال لول اآلر  ل
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 (1جد : رقم )
 (29)عراق خال: عقد العشرين تالصحف الممن عة الدخ : إلى ال

 اللغة المصدر  اسم الصحيفة ت
   جميع الصحف الر سية 1

جميع الصحف العربية الص درة  2
   ف  أمرية 

 انةليزية لندن مسلم ستنداره 3
 انةليزية لندن  ندنتياندب 4
 انةليزية ةلةتة أمريت  ب زارب ترية  5
 أرد  لةن  اخ ات 6
  أرد بيجن ر مدينة 7
 أرد  ة ل رامب ر س ادش 8
 أرد  بيجن ر الخلي: 9
 أرد  دله  ة من يلث 10
 أرد  دله  انقالب 11
 أرد  اله ر سيميندار 12
 أرد  اله ر  ةي: 13
 ايرانية برلين ة ن  14
 عربية الق هرة  المن ر 15
 ارد  ب ة  ازاد 16
 عربية سين  ل برازي: االفة ر 17
 ربيةع بير ت الحقيقة 18
 عربية ب ينس ايريس اةسب ن  ع راب  19
 عربية ني ي رك مرآة الغرب 20
 ارد  اله ر بندي مترام 21
 فرنسية ب ريس الس عرب )أسي  الغربية( 22
 ة م ة  هندية ة دار 23
 انةليزية  ر سية ب ة  مري اندية 24
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 انةليزية  ر سية احمد اب د ينك اندية 25
 انةليزية  ر سية ب ب م ب مب  ةر نية: 26
 انةليزية  ر سية ةلةتة م سلم ن 27
 ايرانية ةرمنش ه بيست ن 28
 ايرانية طهران اقتص د ايران 29
 هندية ا ر سية  انةليزية الهندا رسية ف نة رد 30
 جرمنية فرنسية  انةليزية برلين انترن شن: بريس ة ربسي ندس 31
  انةليزية هندية ا ر سية الهندا رسية ةر نسيت 32
 هندية ا ر سية  انةليزية الهندا رسية س شيلست 33
 عربية الق هرة البالغ 34
 عربية س رية العهد الجديد 35
 ف رسية ةلةتة حب: متين 36
 فرنسية ب ريس ل م  نيته 37
 انةليزية الهند هند  38
 انةليزية الهند خ لصة ادف ةيت 39
 ليزيةهنديةا رسية  انة الهند مه ر ة 40
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية ني   يبس 41
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية السرجاليت 42
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية السرفنت 43
 مدراس  مدراس س اراج  44
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية التلغراف 45
 عربية  الخالفة 46
 ارمنية  ت المتحدةال الي الهرنيك 47
 عربية ت نس لس ن الشعب  48
 ة رم ةل  الهند بنج ب درف ن 49
 ف رسية شيراز حي ة االةرة ر 50
 عربية س ري  اب  العالء 51
 عربية دمشق االستقال: 52
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ورشيي ميطقا  الوثيقي األنيي الذوي للل القاهمي )ب( المر مني قاهمي الصحح         
ءهفففا م فففمون مةفففال  لرو هفففا  الحوومفففي الممنوىفففي الفففلخول الفففل الرففف  يشفففك طففف  احروا

 الةياال خالل ىقل الةشيينا  ووما هو وايل ط  ال لول اآلر  ل
 (2 لول يقم )

 (30)الصحح المشووك طيها والممنوىي اللخول الل الةياال خالل ىقل الةشيينا 
 اللغة المصدر  اسم الصحيفة ت
   جميع الصحف االيرانية 1
 عربية بير ت االقب : 2
 عربية حيف  النفير 3
 عربية بير ت   لس ن الح : 4
 عربية دمشق العد: 5
 عربية حلب حلب 6
 عربية حلب االية 7
 عربية س ري  البرق 8
 عربية س ري  الح رية 9
 عربية مصر مدب معيب 10
 أرد  الهند ال طن 11
 ف رسية ايران الط ف ن 12
 ربيةع س ري  س ري  الجديدة 13
 عربية مصر العق ب 14
 عربية الهند د مةيت  15
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية مسلم ات ل ك 16
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية الهند 17
 عربية مصر الف ب ء 18
 عربية س ؤي  الهدية 19
 عربية مةة قبلة 20
 عربية س ري  التقدم 21
 هنديةا رسية  انةليزية الهندا رسية اندبيندنت 22
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 ترةية ترةي  طنين 23
 عربية دمشق ت حيد االفة ر 24
 عربية دمشق فتى العرب 25
 عربية دمشق العمران 26

وفففذلك رشفففيي ميطقفففا  الوثيقفففي اتنيفففي الفففذوي للفففل القاهمفففي )د( المر فففمني قاهمفففي         
الورب الممنوىفي الفلخول للفل الةفياال خفالل ىقفل الةشفيينا  وومفا هفو وايل طف  ال فلول 

 اآلر  ل
 (3 لول يقم )

 (31)الورب الممنوىي اللخول الل الةياال خالل ىقل الةشيينا 
 اسم الةت ب ت اسم الةت ب ت
 رس ئ: أنقرة 13 حرب االن ض : 1
تككرةرة ةمكك : )ان شككيد للتالميككر لمصككطفى  14 بداية الةم : )خطب زغل : ب ش ( 2

 ةم : ب ش (
 ال طنية الع م نية 15 غ ندي  الحرةة ال طنية 3
حيكك ة الت ريخكك ت )حيكك ة  تكك ري  مصككطفى  4

 ةم : ب ش (
ةيكككف تتلفكككت الجنككك ن الدينيكككة )تككك ليف  16

 ألم ن (
بي نكك ت عككن دفككع الهنكك د المسككلين علككى  17 االن ض :  الشرقبط:  5

الخالفككككة  اجتهكككك داتهم إللغكككك ء التككككدخ: 
 الجنب 

 مح ضرات فةري أب ظة المح م  18 حي ة مصطفى ةم : ب ش  6
 م  رأيت  م  سمعت )نشر ف  مصر( 19 جمعية  طنية 7
مككككرةرات لنككككين )تكككك ليف ن. لنككككين  طبككككع  8

 مصر(
 المجم عة ال  نية 20

مكككككرةرات لنكككككدر ف )مح ضكككككرات  تككككك ري   9
 لنددر ف(

 الجمعية  21

 ن رت الهند 22 مرةرات مصطفى ةم : ب ش  10
االنتكككككداب  ر ي السي سكككككة االنةليزيكككككة  23 النهضة الق مية 11

 )نشر ف  بير ت(
 المه تم  غ ندي )نشر ف  بير ت(  24 الن شئ  )مح ضرات مصطفى ةم : ب ش ( 12
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ان مليييففي اللىايففي والنشففي طفف  و اي  اللاخحيففي  اللاخحيففي الففل ورشففيي وثففاهال و اي  
وهففف  ال هفففي الي فففميي الم فففاولي مباشفففي  ىفففن اليقابفففي ىحفففل الصفففحح الةياقيفففي وانففف  
رماير أىمال اليقابي من خالل اتةالع ىحل الصحح يومياع واليل ىحل ما ي رلى  

من خالل نشي مقات  طف  اليل ح وذلك رهيهي اليأ  الةام لما رنو  الحوومي القيام به 
بة  الصحح المقيبي من الحوومي ومنها صفحييي )الةفياال( ورشف يع صفاحبها ىحفل 
لصلاي صيحرين من  ييلره بالحغي اتنوحي يي وذلك نشي بةف  الصفوي ىنفل الحا في 
طفف  الصففحح وىحففل شففول واييوففارييا  . وففذلك وانفف   ففيةي  مليييففي اللىايففي والنشففي 

ء مورففففب لسخبففففاي ل مففففع األخبففففاي مففففن المصففففالي ىحففففل يقابففففي الصففففحح وذلففففك انشففففا
المخرحيفي ورو يةهفا ىحفل الصفحح الةياقيفي طفف  بغفلال وخاي هفا. وفذلك ماي ف  مليييففي 
اللىايفففي والنشفففي أىمففففال اليقابفففي ىحففففل المةفففابع ولوي ال فففينما لذ رهففففرم هفففذه المليييففففي 
 باتريففاال مففع مصففوي  ال ففينما  ىحففل أخففذ )بةفف  النشففاةا  الحووميففي( ىنففل الحفف وم
وىي فففها طففف  لوي ال فففينما ح ط فففالع ىفففن رقفففليم رقييفففي أ فففبوى  للفففل و اي  الخاي يفففي 

 .  (32)باألخباي الر  ينبغ  لذاىرها ط  الخايد بوا ةي ال يايا  الةياقيي ىنل الح وم 
ولةففففل مففففن ال ففففليي بالمالحظففففي ان الحيففففا  الح بيففففي طفففف  منرصففففح الثالثينففففا       

  طففف  الةفففياال وا فففةياي و اي  يا فففين رةي ففف  لحرةةيفففل ىحفففل اثفففي حفففلوث ا فففةيابا
الهاشفففففففم  لىفففففففالن األحوفففففففام الةيطيفففففففي ورةةيفففففففل القفففففففوانين ومنهفففففففا قفففففففانون ال مةيفففففففا  

مففففاير  13وات رماىففففا  والر مةففففا  والمةبوىففففا  بةففففل صففففلوي ليال  محويففففي برففففايي  
اتمففي الففذ  ألى الففل رةةيففل األحفف اب الةياقيففي الةحنيففي وا  ففالال الصففحح (33) 1935

 . 1946ففف  1935وام الح بيي بين األى
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 املبحث الثالث
 1954 ــ 1946حف احلزبية بني األعوام الرقابة على الص

وان الةياال أحل األقةفاي الةيبيفي الرف  ىانف  مفن ويفال  الحفيب الةالميفي              
الثانيي حطقل أصبح خاللها مة وياع مهماع لحقوا  البييةانيي ح األمي الذ  نرج ىنه رفلن  

لمةاشففف  لحيفففيل وا رشفففياء ظفففاهي  الغفففالء وانةفففلام الحييفففا  ال يا فففيي و فففييان الم فففروى ا
. 1941األحوام الةيطيي الر  طي رها الحووما  الةياقيي المرةاقبي منذ ثوي  ماير ىام 

ووان الشةب الةياق  رواقاع تنرهاء الحيب لو  يرمرع بالحيا  الموىول  الرف  وفان القفال  
ياقفف  بهففا حيففث اتنيففياد ال يا فف  وات لهففاي اتقرصففال  ال يا ففيون يفف محون الشففةب الة

 .(34)الذ   يةم البالل لذا ما انرصي  لول الححياء الر  وان الةياال يقح الل  انبها
ىقففل مففارمي ممثحفف  بييةانيففا طفف  الشففيال األو ففة طفف   1945وطفف  أيحففول ىففام  

ال يا ففففي  لنففففلن بنففففاءع ىحففففل مقرففففي  و يففففي الخاي يففففي البييةففففان  اين فففف  بففففيين لمناقشففففي
البييةانيي ال ليل  بةل الحيب الةالميي الثانييح والر  حث  طيه حوومفا  منةقفي الشفيال 
األو ة ىحل رح ين األو اع اتقرصاليي وات رماىيي لشةوبها. ونري ي لهذا المارمي 
والحقففاء الففذ  رففم بففين الوصفف  ىبففل اإللففه وبففين و يففي الخاي يففي البييةففان  ىحففل هففام  

وصفف  بةففل ىولرففه مففن لنففلن أى ففاء م حففر الففو ياء وم حففر النففواب المففارمي ح لىففا ال
 1945وففانون األول 27واألىيففان الففل حيحففي شففا  طفف  قاىففي بهففو أمانففي الةاصففمي طفف  

ألقل خةاباع خالل الحقاء أىحن طيه ى م حوومره ىحل لةالال الحييفا  وال فما  برف ليح 
  الحيا  الح بيي ال ليفل . األح اب ال يا يي ط  الةياال حوةالب المواةنين باتنخياة ط

وقففففل وففففان أول ل ففففياء ارخففففذه الوصفففف  لرةبيففففال  يا ففففره ال ليففففل  هففففو انففففه وحففففح روطيففففال 
. ووففان أول 1946وقففل رشففوح  حوومرففه طفف  شففباة  ال ففويل  برشففويل حوومففي  ليففل .

لغفففاء القفففوانين ات فففرثناهيي  ل فففياء لهفففا بةفففل رشفففويحها لصفففلاي أمفففياب بإنهفففاء حالفففي الحفففيب وا 
ا  ويطففع اليقابففي ىحففل الصففحح وال ففما  بر  ففير األحفف اب ال يا ففيي بةففل المقيففل  لححييفف

 .(35)للغاء األحوام الةيطيي
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رمفو   14وثفوي   1946وفانون الثفان   29وبحغ ىفلل الفو ايا  الرف  ر ليف  بفين  
( و اي  . وقفففل رشفففوح  طففف  29الرفف  أةاحففف  بنظفففام الحوفففم المحوففف  طففف  الةفففياال ) 1958

 ل  (36)ييبحي هذه الحقبي األح اب اآلر
 1954أيحفففول  22وحفففل  طففف   1946ني فففان  2الفففذ  رفففالح طففف   ل. حففف ب ات فففرقالل1

الذ  ىةل األح اب واطي . وقل أصلي صفحييره  1954ل ني  19بصلوي المي وم 
 )لواء ات رقالل( .

و مرفل  نشفاةه طف  األول مفن وفانون  1946ني فان  2وقل روون طف   ل. ح ب األحياي2
 ره . وقل أصلي صحييره )صو  األحياي( .طوان  نهاي 1948األول 

و حب  الحوومي ل ا ره  1946الذ  رالح ط  ني ان  ل. الح ب الوةن  الليمقياة 3
 .ال (. وقل أصلي وصحييراه )صو  األهال ( و )صلى األه 1954أيحول  2ط  

أيحففول  29وأبةحفف  يخصففره طفف   1946ني ففان  2الففذ  ر  ففر طفف   ل. حفف ب الشففةب4
 ي صحييره )الوةن( .. وقل أصل 1947

ن طف   ل. ح ب اترحفال الفوةن 5  29وأبةحف  يخصفره طف   1946ني فان  2الفذ  روفو 
 . وقل أصلي صحييراه )اليأ  الةام( و )صو  ال يا ي( . 1947أيحول 

و ففحب  ل ا رهففا  1946اذاي  16الرفف  ر   فف  طفف  ل . ىصففبي مواطحففي الصففهيونيي 6
 )الةصبي( . . وقل أصلي  صحييرها 1946ح ييان  27ط  

وانلمج ط  ح ب اتمفي  1949رشيين الثان   10الذ  ر لح ط  ل . ح ب اإلصال  7
 . وقل أصلي صحييره )اإلصال ( .  1951ح ييان  24اتشرياو  ط  

اب  3وحل  ط   1949رشيين الثان   24الذ  ر  ر ط   ل. ح ب اترحال الل روي 8
 ( و )نصيي الحال(.. وقل أصلي صحييراه )اترحال الل روي  1954

 22وحفففل  طففف   1951أيفففاي  26الفففذ  رففف لح طففف  ل . حففف ب ال بهفففي الشفففةبيي المرحفففل  9
قفففل أصفففلي صفففحييره )ال بهفففي . و  1954ل فففني  19بمو فففب المي فففوم  1954أيحفففول 

 .الشةبيي(
وحففففل  بمو ففففب  1951ح يففففيان  24الففففذ  روففففون طفففف  ل . حفففف ب األمففففي اتشففففرياو  10

 لي وصحييره )األمي( . . وقل أص 1954ل ني  19المي وم 
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فففف  1946  الممرففل  بففين األىففوام )مففلوقففل أصففلي  بةفف  هففذه األحفف اب خففالل ال 
 ل (37)( صحياع ط  طيوىها ط  بة  المحاطظا  وه  ما ي ر  1954

 ح ب ات رقالل طيع البصي  وصحييره )النار( . .1
 ح ب ات رقالل طيع الموصل وصحييره )الن ال( . .2

 وصحييره )صلى األحياي( . ح ب األحياي طيع الموصل .3

 ح ب ال بهي الشةبيي المرحل  طيع الموصل وصحييره )الهلى( . .4

أث ي نشوب الحيب الةالميي الثانيفي ىحفل رشفليل أىمفال وىحل  1940وط  ىام          
اليقابفففي طففف  الةفففياال حيفففث بفففلأ  الحوومفففي الةياقيفففي اهرمامفففاع خاصفففاع بهفففا نري فففي اهرمفففام 

يب هيهففي يقابففي ىياقيففي . طيفف  ورففاب مففن الميففر  الةففام لففو يي بييةانيففا طفف  رنظففيم ورففلي 
اللاخحيي يفذوي الميفر  الةفام لحفو اي  المفذووي  و فول ي بفي مفن ال انفب البييةفان  إلبفلاء 
الم اىل  ط  رلييب ورنظيم هيهي يقابي ىياقيي واقري  ىحل الفو يي طفرح ما  في ىياقيفي 

ال ا رةاي  خلما  موظيين وم رشايين ىن ةيي (38)لحيقابي ىحل  ياي اليقابي المصييي
( الفذ  يرةفابال مفع لحفلى وثفاهال 1بييةانيين مفن مصفي وذلفك ىحفل وطفال الشفول يقفم )

. وطفف  رقييففي وربففه  ففابة يوففن الشففةبي الثالثففي طفف  و اي  (39)1940و اي  اللاخحيففي ىففام 
الففلطاع للففل مففليي الحيوففا  حففول أىمففال اليقابففي الملنيففي والة ففوييي وأىةففل ن ففخي منففه 

لفففل مليييفففي اللىايفففي الةامفففي ألنهفففا موحيفففي بوا فففب اليقابفففي الملنيفففي يفففذوي ان اليقابفففي طففف  ل
الةفففياال خفففالل الحفففيب الةالميفففي الثانيفففي شفففمح  ثالثفففي أق فففام هففف  ل يقابفففي البييفففل ويقابفففي 
المواصففال  ال ففحويي والال ففحويي ويقابففي النشففي وييأ ففها مياقففب ىففام هففو مففليي اللىايففي 

ان الغايي األ ا يي من اليقابفي هف  الرفلخل طف  حييفي المخفابي  الةام ط  و اي  اللاخحيي و 
   .(40)والنشي لمقر يا  مصححي اللولي 
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 ( طبقً  ل  يقة تم : رق بة البريد المرةزية  ب لق هرة1شة: رقم )
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 خامتة البحث
رفف ثي مو ففوع اليقابففي ىحففل الصففحح الح بيففي طفف  الةهففل المحوفف  بم موىففي مففن         

ومثففل هففذه  حا ل  قففوانين المةبوىففا  والحففواهح المنظمففي لحةمففل اإلىالمفف المحففللا  منهفف
القفففففوانين رفففففاثي ىحفففففل للاي  الما  فففففا  رففففف ثيياع مباشفففففياع و يفففففي مباشفففففي. وفففففذلك ال فففففيةي  

لذ ان المةحن ومالك الصفحييي طف  الةهفل المحوف   حاتقرصاليي لحمةحن ولحمالك لحصحييي
ىحل ما يقياه النار وما ي مةوه  لهم ر ثييهم واء وان المالك حوومياع او قةاىاع خاصاع 

الصحح . وقل ر ثي مو وع اليقابي  او يشاهلوه باإل اطي الل  يةيرهم ىحل م مون
ىحفففل الصفففحح الح بيفففي طففف  الةهفففل المحوففف  بال فففغوة ات رماىيفففي المرمثحفففي بالةفففالا  

أوثفي الةوامفل لذ ان ر ثيي الةوامفل ات رماىيفي ىحفل الةمحيفي هفو  حوالرقاليل والذوال الةام
والنشي. ىالو  ىحل ال غوة ال يا فيي الرف   الماثي  ط  ىمحيا  اليقابي ىحل الصحح

ماي فففرها الحوومفففا  الةياقيففففي المرةاقبفففي والرفففف ثيي البييةفففان  انفففذاك ىحففففل ي فففال اللولففففي 
 وما  ارها .  

 وىحل الي م من الحييي الن بيي الر  رمرة  بها الصفحاطي طف  ال فنوا  اتولفل        
ات ان الصففحاطي الح بيفي طفف  الةففياال المحوف  بشففول ىففام  حمفن حوففم المحفك طيصففل األول
طففو اي  اللاخحيففي باىربايهففا الهيهففي اليقابيففي المخولففي لمنففع  حخ ففة  ليقابففي شففليل  الريويفف 

نشففي المففوال الصففحييي ورففلاولها أو ال فففما  بهاحامرحوفف  وطففال قففوانين الصففحاطي وقفففانون 
ك اليرففي  صففالحيا  مةحقففي . وىحففل الففي م مففن ىففلم و ففول الةقوبففا  الصففالي  خففالل رحفف

و اي  لىالم ط  الةهل المحو  وه  الر  أ يي  للل حووما  الةفالم أثنفاء طرفي  مفا بفين 
الحففيبين ىحففل يففل هرحففيح ن ففل أن قففوانين المةبوىففا  والةقوبففا  طفف  رحففك اليرففي   ففاء  

وليمففلها ب ففنل رشففيية   لروففير صففالحيا  مليييففي اللىايففي والنشففي طفف  و اي  اللاخحيففي ح
 قو  ي ةحها أقوى يقابياع من و ايا  اإلىالم ط  اللول األخيى خالل رحك اليري  . 

وط  حقيقي األمي خ ة  البيهي الصحييي ط  الةياال المحو  للل يقابفي ميوبفي         
مففن مليييففي اللىايففي والنشفففي طفف  و اي  اللاخحيففي وال ففحةي الق فففاهيي ح طوففال الةففيطين لفففه 

مففا  مةاقبففي الصففحي  و حففال ال ييففل  او رةةيحهففا لمواقففح يقابيففي مةينففي طوثيففياع طفف  ال الحفف
أو رحقيقا  ر او   الخةفوة  وان الصحييون يرةي ون لحم اءلي لن هم نشيوا أخباياع 
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الحمففياء الرفف  و ففةرها ال هفففا  المخرصففي وررففياو  الم ففاءلي بفففين رو يففه الرنبيففه وبفففين 
   وبالرال  ر ييل الصحي  من مصلي ي قه . اتنذاي والرةةيل وات الال النهاه

وقففل رففلاخل الةمففل الصففحي  طفف  الصففحح الح بيففي مففع الةمففل اليقففاب . طوففل          
يهير من يا اء األق ام يةربي اليقيب ىحل المحييين ط  ق مهح وملييو الرحييفي هفم 

هارففه يقبففاء ىحففل يا ففاء األق ففامح واليقيففب األىحففل هففو يهففير الرحييففي الففذ  ي خففذ رو ي
مليييي اللىايفي والنشفي طف  و اي  اللاخحيفي . ووطفال هفذه اآلليفي اليقابيفي ت يموفن الحفليث 
بفف   شففول مففن األشففوال ىففن حييففي صففحاطي بمةنففل أن يورففب الصففحي  مففا يففياه واقةففاع 
حقيقيففففاعح ألن منظومففففي الخةففففوة الحمففففياء الوهميففففي والغام ففففي والمةاةففففي الرفففف  ييهمهففففا 

 وح ن الرقليي والري يي. اليقيب م  لي خا ةي لال رهال
ورشيي وثاهال و اي  اللاخحيي للل ان اىمال اليقابي ىحل الصفحح الةياقيفي رشفمل        

لذ رشففففيي هففففذه الوثففففاهال الففففل ان مليييففففي  حواطففففي الصففففحح الرفففف  وانفففف  رففففيل الففففل الةففففياال
المةبوىفففا  وانففف  قفففل أصفففلي  خفففالل ىقفففل الةشفففيينا  والثالثينفففا  قفففواهم يقابيفففي بمنفففع 

لوونهفا ت ررماشفل     ىيبيفي وأ نبيفي وانف  رفيل للفل الةفياال مفن الخفايدصحح وم ال
 مع رو ها  الحوومي .

ان مليييي اللىايي والنشي طف  و اي  اللاخحيفي وهف   ىحل الليا ي ههذ  وقل أول 
ال هفففي الي فففميي الم فففاولي مباشفففي  ىفففن اليقابفففي ىحفففل الصفففحح الةياقيفففي وانففف  رمفففاير 

ع ىحفل الصفحح يوميفاع والفيل ىحفل مفا ي فرلى  الفيل ح أىمال اليقابفي مفن خفالل اتةفال
وذلك رهيهي اليأ  الةام لما رنو  الحوومي القيام بفه مفن خفالل نشفي مقفات  طف  بةف  
الصحح المقيبي من الحوومي ومنهفا صفحييي )الةفياال( ورشف يع صفاحبها ىحفل لصفلاي 

ي طففف  وفففذلك نشففي بةففف  الصفففوي ىنففل الحا ففف حصففيحرين مفففن  ييلرفففه بالحغففي اتنوحي يفففي
اللىايفففي  وانففف   فففيةي  مليييفففي ط فففالع ىفففن ذلفففكالصفففحح وىحفففل شفففول واييوفففارييا  . 

ل مفففع األخبفففاي مفففن المصفففالي   انشفففاء مورفففب لسخبفففايح بوالنشفففي ىحفففل يقابفففي الصفففحح
المخرحيففي ورو يةهففا ىحففل الصففحح الةياقيففي طفف  بغففلال وخاي هففا. وففذلك ماي فف  مليييففي 

رهفرم هفذه المليييفي  وانف لذ  حولوي ال فينمااللىايي والنشي أىمال اليقابي ىحل المةابع 
باتريففاال مففع مصففوي  ال ففينما  ىحففل أخففذ )بةفف  النشففاةا  الحووميففي( ىنففل الحفف وم 
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وىي ففففها طفففف  لوي ال ففففينما ح ط ففففالع ىففففن رقففففليم رقييففففي أ ففففبوى  للففففل و اي  الخاي يففففي 
 . باألخباي الر  ينبغ  لذاىرها ط  الخايد بوا ةي ال يايا  الةياقيي

ىحففل رشففليل أىمففال اليقابففي طفف  الةففياال اثنففاء  الليا ففي هنرففاهج هففذ وففذلك أوففل  
الحففيب الةالميففي الثانيففي ىحففل الففي م مففن رةةيففل الصففحح الح بيففي ح لذ بففلأ  الحوومففي 
الةياقيي اهرماماع خاصاع بها نري ي اهرمام بييةانيا ط  رنظيم ورلييب هيهفي يقابفي ىياقيفي 

  خلما  موظيين وم رشايين بييةفانيين ىحل  ياي اليقابي المصييي ىن ةييال ا رةاي 
نرفففاهج ىحفففل ان اليقابفففي طففف  الةفففياال خفففالل الحفففيب الةالميفففي المفففن مصفففي. وفففذلك اوفففل  

الثانيففففي وبةففففلها شففففمح  ثالثففففي أق ففففام هفففف  ل يقابففففي البييففففل ويقابففففي المواصففففال  ال ففففحويي 
ويقابففففي النشففففي وييأ ففففها مياقففففب ىففففام هففففو مففففليي اللىايففففي الةففففام طفففف  و اي   حوالال ففففحويي

وان الغايففففي األ ا ففففيي مففففن اليقابففففي هففف  الرففففلخل طفففف  حييففففي المخففففابي  والنشففففي  حللاخحيفففيا
 لمقر يا  مصححي اللولي .
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 اهلوامش:
                                                      

( ح ين ىحف  لبفياهيم اليالحف  ل ق فايا الليمقياةيفي طف  الصفحاطي الةيبيفي فففف ليا في رححيحيفي 1)
يفففيح واألهفففيام المصفففيييح والفففيأ  األيلنيفففيح والنهفففاي الحبنانيفففيح طففف  صفففححل الصفففبا  الةياق

ح أةيوحفففي لورفففوياه) يي  31/12/2005 – 1/7/2005وىوفففاظ ال فففةولييح لحمفففل  مفففن 
 . 99ح ص  2007منشوي ( قلم  للل وحيي اإلىالم ب امةي بغلال ىام 

الةيبف  و فاهحه لحرو ع ط  هذا المو وع ييا ع وراب ل  ل. ري يي أبو ىي في ل اإلىفالم   (2)
 . 2010وي اهحه وق اياه ح ىمان ح لاي م لتو  لحنشي والرو يع ح 

ح بيفففيو  حمةبةفففي  لاي الورفففب ح  9ىبفففل الفففي اال الح فففن  ل رفففايي  الفففو ايا  الةياقيفففيح  د (3)
 .   153ف  152ح ص  1978

ححفففففيم يةقفففففوبل حييفففففي الرةبيفففففي لحرو فففففع طففففف  هفففففذا المو فففففوع ييا فففففع ورفففففاب ل  ل. ىبفففففل ال (4)
 . 2003ح ىمان ح لاي م لتو  لحنشي والرو يع ح ي الصح

 . 30/6/1926( الصالي برايي  449 ييل  الوقاهع الةياقيي الةلل ) (5)
 . 11/5/1958( الصالي برايي  4141 ييل  الوقاهع الةياقيي الةلل ) (6)
ح ل. صالح أبو لصفبع وخالفل محمفل أحمفلل للاي  الما  فا  اإلىالميفي طف  الفوةن الةيبف  (7)

 .  215ح ص 1984ةبيا لحةباىي والنشفي ح 
ىبففل الففيحمن صففبا  ل مبففالا اليقابففي اإللاييففي  ح ىمففان ح  لاي ال هففيان لحنشففي والرو يففعح  (8)

 .107ح ص 1997
محمففل ىبففل اليرففا  يففا   ل اليقابففي طفف  اإللاي  الةامففي ح الييففا  ح  امةففي المحففك  ففةول ففففف  (9)

 . 123-87ح ص  1987وحيي الةحوم اإللايييح 
ليا في حالفي ىحفل مصفي ح القفاهي ح الةيبف   فففففل. ليحل ىبل الم يفل ل  رشفييةا  اإلىفالم  (10)

 . 60-59ح  ص 2001لحنشي والرو يع ح 
ل. ليحفففل ىبفففل الم يفففل ل الرشفففييةا  اإلىالميفففيح القفففاهي ح ميوففف   امةفففي القفففاهي  لحرةحفففيم  (11)

 . 74-73ح ص 2000الميرو ح 
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قيا  الصحاطيح ري ميل ومال ىبل الياوحح القاهي ح اللاي  ون ل.هارحنج ل أخال (12)
 .19الةيبيي لحنشي والرو يعح بال رايي ح ص

ب يون  ابياهيم حمال  ل لوي و اهل اترصال ط  صنع القيايا  ط  الوةن الةيب ح  (13)
 .18ح ص1993بييو ح ميو  ليا ا  الوحل  الةيبييح 

األحففففف اب الةياقيفففففي الةحنيفففففي مفففففن النشفففففاة  فففففةل  فففففحمان المشفففففهلان  ل موقفففففح صفففففحاطي  (14)
ح أةيوحففي لورففوياه ) يففي منشففوي ( قففلم  الففل  1952 ففففف 1922الصففهيون  طفف  الةففياال 

 . 77ح ص 2000وحيي اآللاب ب امةي بغلال ىام 
 . 97 ففففف 80 ةل  حمان المشهلان  ل مصلي  ابال ح ص  (15)
 فرناي  .. ال فحةي ح طف  ورفاب الثقاطفي  ياي ال ميل ل انرح ن يا الةياال ل الرووين .. ات  (16)

والمثقفففح طففف  الفففوةن الةيبففف  )م موىفففي مفففن البفففاحثين( بيفففيو  ح ميوففف  ليا فففا  الوحفففل  
 .     402ففففف 392ح ص1992الةيبيي ح 

ل صفاحب اتمريفا  اليفاهو ىف يا لنوفوي ح بغفلال ح  1936الفلليل الةياقف  الي فم  ل فني  (17)
 .193ح ص 1936مةبةي لنووي ح 

 .257ىبل الي اال الح ن ل رايي  الو ايا  الةياقييح ال  ء الثان  ح مصلي  ابالحص (18)
 . 1929أيحول   8( الصالي برايي  1 ييل  صو  الةياالل الةلل) (19)
 .1929 رشيين الثان  29( الصالي برايي  72 ييل  صو  الةياالل الةلل) (20)
 .1928 انح يي  17( الصالي برايي  12 ييل  الحواءل الةلل) (21)
 .1928/رمو /8( الصالي برايي  20انظي الةلل األخيي من  ييل  الحواء وهو الةلل) (22)
 .1928 رشيين الثان  16( الصالي برايي  1 ييل  الرقلمل الةلل) (23)
 . 8/6/1931( الصالي برايي  991  الوقاهع الةياقيي ل  الةلل) ييل (24)
ح بيففيو  حمةبةففي  لاي الورففب ح  3يا  الةياقيففيح  دىبففل الففي اال الح ففن  ل رففايي  الففو ا (25)

 . 5ح ص 1978
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(26)  Malih Salih Shukur:  Press and Government in Iraq 
:1932 – 1968 , (Unpublished Ph.D.Thesis, Universty of 

Exeter, 1986)  , p.413 . 
(27) Malih Salih Shukur : Ibid ,pp. 413 –414. 

ع ات فففباي  ح مو فففو  66/أ/6يفففي ل مليييفففي ال مةيفففا  ح يقفففم ات فففباي  و اي  اللاخح (28)
رشففيين  16طفف   3960ورففاب ليففوان م حففر الففو ياء المففيقم  حف ب اتخففاء الففوةن ح

 الل و اي  اللاخحيي. 1932اتول 
ح مو فوع ات فباي   53/13ح يقفم ات فباي   1931و اي  اللاخحيي ل القحم ال ي    (29)

ي ومياقبففي المةبوىففا ح ورففاب مليييففي المةبوىففا  المفففيقم ميا ففح  الصففحح األ نبيفف
 الل و اي  اللاخحيي. 20/8/1929ط   684

ح مصففلي  ففابال ح ورففاب مليييففي المةبوىففا   1931و اي  اللاخحيففي ل القحففم ال ففي    (30)
 الل و اي  اللاخحيي وميطقاره القاهمي )ب( . 20/8/1929ط   684الميقم 

ح مصففلي  ففابال ح ورففاب مليييففي المةبوىففا   1931م ال ففي  و اي  اللاخحيففي ل القحفف  (31)
 الل و اي  اللاخحيي وميطقاره القاهمي )ب( . 20/8/1929ط   684الميقم 

ح مو فففوع ات فففباي   53/100و اي  اللاخحيفففي ل المورفففب الخفففاص ح يقفففم ات فففباي   (32)
للاىيفي ر  ير ما  ي لخباييي ط  الةياال ح مذوي  لاخحيفي ميطوىفي مفن قبفل مليييفي ا

الففففل و يففففي اللاخحيففففي مو ففففوىها ل رنظففففيم  1937وففففانون اتول  31والنشففففي برففففايي  
 شاون اللىايي .

لاي الورففب ح  مةبةففي بيففيو  ح ح4ل رففايي  الففو ايا  الةياقيففيح  دىبففل الففي اال الح ففن   (33)
 . 119ح ص 1978

(34) Majid Khadduri : Independent Iraq 1932-1958, ( New York: 
Oxford University Press ,1960) ,p.253.  
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حالن ففح ح 1953ففففف  1941لرةففويا  ال يا ففيي طفف  الةففياال ل . ةيففي ىبففار حميففل ل ا (35)
   .173ففففف 170ح ص1976مةبةي النةمانح 

ح بيففففيو  ح ميوفففف   2ىبففففل الففففي اال الح ففففن  ل رففففايي  األحفففف اب ال يا ففففيي الةياقيففففي ح ة  (36)
 . 14صح  1983اتب ليي لحةباىي والنشي ح 

 فففففةل  فففففحمان المشفففففهلان  ل موقفففففح صفففففحاطي األحففففف اب الةياقيفففففي الةحنيفففففي مفففففن النشفففففاة  (37)
 . 218 ففففف 178ح مصلي  ابال ح ص  1952ففف 1922الصهيون  ط  الةياال 

ح مو فوع ات فباي  اليقابفي  53/122و اي  اللاخحيي ل القحم ال ي  ح يقفم ات فباي   (38)
اب  26( برفففايي  293و اي  اللاخحيفففي المفففيقم )المشفففريوي ح ورفففاب الميفففر  الةفففام طففف  

 الل و يي اللاخحيي مو وىه ل اليقابي . 1940
و اي  اللاخحيففي ل القحففم ال ففي  ح ات ففباي  ال ففابقي ح ميطففال ورففاب الميففر  الةففام طفف   (39)

 .3فففف 2الل و يي اللاخحييح ص 1940اب  26( برايي  293و اي  اللاخحيي الميقم )
يي ل القحم ال في  ح ات فباي  ال فابقي ح رقييفي ىفام ىفن رنظفيم اىمفال اليقابفي و اي  اللاخح (40)

الملنيففي وىالقرهففا باليقابففي الة ففوييي طفف  الميففلان وربففه الففيهير الففيون ةففايال  ففةيل طهمفف  
ح 1940 ابة يون الشةبي الثالثي طف  و اي  الفلطاع الفل مفليي الحيوفا  طف  شفهي ايحفول 

 . 6ص
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 واملراجعصار  امل
  اًل : ال   ئق غير المنش رةأ
ح مو فففففوع ات فففففباي  اليقابفففففي  53/122. و اي  اللاخحيفففففي ل القحفففففم ال فففففي  ح يقفففففم ات فففففباي  1

المشريوي ح رقييي ىفام ىفن رنظفيم أىمفال اليقابفي الملنيفي وىالقرهفا باليقابفي الة فوييي طف  
و اي   الميفففلان وربفففه الفففيهير الفففيون ةفففايال  فففةيل طهمففف   فففابة يوفففن الشفففةبي الثالثفففي طففف 

 . 1940اللطاع الل مليي الحيوا  ط  شهي أيحول  
ح مو فففففوع ات فففففباي  اليقابفففففي  53/122. و اي  اللاخحيفففففي ل القحفففففم ال فففففي  ح يقفففففم ات فففففباي  2

اب  26( برففايي  293المشففريوي ح ميطففال ورففاب الميففر  الةففام طفف  و اي  اللاخحيففي المففيقم )
 الل و يي اللاخحيي . 1940

ح مو فففففوع ات فففففباي  اليقابفففففي  53/122قحفففففم ال فففففي  ح يقفففففم ات فففففباي  . و اي  اللاخحيفففففي ل ال3
 1940اب  26( برفايي  293المشريوي ح وراب المير  الةام ط  و اي  اللاخحيفي المفيقم )

 الل و يي اللاخحيي مو وىه ل اليقابي .
ح مو فوع ات فباي  ميا فح   53/13ح يقفم ات فباي   1931. و اي  اللاخحيي ل القحم ال ي  4

طفففف   684صففففحح األ نبيففففي ومياقبففففي المةبوىففففا ح ورففففاب مليييففففي المةبوىففففا  المففففيقم ال
 الل و اي  اللاخحيي. 20/8/1929

ح مو فوع ات فباي  ميا فح   53/13ح يقفم ات فباي   1931. و اي  اللاخحيي ل القحم ال ي  5
طففف   684الصفففحح األ نبيفففي ومياقبفففي المةبوىفففا  ح ورفففاب مليييفففي المةبوىفففا  المفففيقم 

 الل و اي  اللاخحيي وميطقاره القاهمي )ب( . 20/8/1929
ح مو ففوع ات ففباي  ر  ففير  53/100. و اي  اللاخحيففي ل المورففب الخففاص ح يقففم ات ففباي  6

ما  فففي لخباييفففي طففف  الةفففياال ح مفففذوي  لاخحيفففي ميطوىفففي مفففن قبفففل مليييفففي اللاىيفففي والنشفففي 
 نظيم شاون اللىايي .الل و يي اللاخحيي مو وىها ل ر 1937وانون اتول  31برايي  

ح مو فففوع ات فففباي  حففف ب  66/أ/6. و اي  اللاخحيفففي ل مليييفففي ال مةيفففا  ح يقفففم ات فففباي  8
رشففففيين اتول  16طفففف   3960اتخففففاء الففففوةن ح ورففففاب ليففففوان م حففففر الففففو ياء المففففيقم 

 الل و اي  اللاخحيي. 1932
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   نيً  الةتب العربية
حالن فح ح مةبةففي 1953 ففففف 1941الةفياال .  ةيفي ىبفار حميفل ل الرةفويا  ال يا فيي طف  1

   . 1976النةمانح 

. ب فففيون  ابفففياهيم حمفففال  ل لوي و فففاهل اترصفففال طففف  صفففنع القفففيايا  طففف  الفففوةن الةيبففف ح 2 
 . 1993بييو ح ميو  ليا ا  الوحل  الةيبييح 

. ري ففيي أبففو ىي ففي ل اإلىففالم الةيبفف  و ففاهحه وي ففاهحه وق ففاياه ح ىمففان ح لاي م ففلتو  3  
 . 2010حنشي والرو يع ح ل

.  ون ل.هارحنج ل أخالقيا  الصحاطيح ري مفيل ومفال ىبفل الفياوحح القفاهي ح الفلاي الةيبيفي 4
 لحنشي والرو يعح بال رايي  .

ل صففاحب اتمريففا  اليففاهو ىفف يا لنوففوي ح بغففلال ح  1936. الففلليل الةياقفف  الي ففم  ل ففني 5 
 . 1936مةبةي لنووي ح 

رح ن ففيا الةففياال ل الروففوين .. ات ففرناي  .. ال ففحةي ح طفف  ورففاب الثقاطففي .  ففياي ال ميففل ل ان6  
والمثقفففح طففف  الفففوةن الةيبففف  )م موىفففي مفففن البفففاحثين( بيفففيو  ح ميوففف  ليا فففا  الوحفففل  

 .     1992الةيبيي ح 
. صففالح أبففو لصففبع وخالففل محمففل أحمففلل للاي  الما  ففا  اإلىالميففي طفف  الففوةن الةيبفف ح 7  

 .   1984ح ةبيا لحةباىي والنشي
. ىبففل الححففيم يةقففوبل حييففي الرةبيففي الصففحي  ح ىمففان ح لاي م ففلتو  لحنشففي والرو يففع ح 8  

2003 . 
ح ىمففان ح  لاي ال هففيان لحنشففي والرو يففعح صففبا  ل مبففالا اليقابففي اإللاييففي  . ىبففل الففيحمن9  

1997. 
يو  ح ميوففف  ح بيففف 2. ىبفففل الفففي اال الح فففن  ل رفففايي  األحففف اب ال يا فففيي الةياقيفففي ح ة 10  

 .1983اتب ليي لحةباىي والنشي ح 
ح بيففيو  حمةبةففي  لاي الورففب ح  3. ىبففل الففي اال الح ففن  ل رففايي  الففو ايا  الةياقيففيح  د11  

1978 . 
ح ح بيفيو  حمةبةفي  لاي الورفب ح 4. ىبل الي اال الح ن  ل رفايي  الفو ايا  الةياقيفيح  د12  

1978 . 
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ح بيففيو  حمةبةففي  لاي الورففب ح  9الففو ايا  الةياقيففيح  د. ىبففل الففي اال الح ففن  ل رففايي  13  

1978     . 
. ليحل ىبل الم يل ل الرشييةا  اإلىالمييح القاهي ح ميو   امةفي القفاهي  لحرةحفيم الميرفو ح 14 

2000 . 
. ليحفففل ىبفففل الم يفففل ل  رشفففييةا  اإلىفففالم فففففففف ليا فففي حالفففي ىحفففل مصفففي ح القفففاهي ح الةيبففف  15

 .   2001لحنشي والرو يع ح 
.  محمل ىبل اليرا  يا   ل اليقابي ط  اإللاي  الةامفي ح الييفا  ح  امةفي المحفك  فةول فففف 16 

 . 1987وحيي الةحوم اإللايييح 
   ل ً  : الرس ئ: الج معية 

.  ةل  حمان المشفهلان  ل موقفح صفحاطي األحف اب الةياقيفي الةحنيفي مفن النشفاة الصفهيون  1
ح أةيوحفي لورففوياه ) يفي منشفوي ( قففلم  الفل وحيففي اآللاب  1952 ففففففف 1922طف  الةفياال 

 .   2000ب امةي بغلال ىام 
. ح فين ىحف  لبففياهيم اليالحف  ل ق ففايا الليمقياةيفي طف  الصففحاطي الةيبيفي ففففف ليا في رححيحيففي 2 

طففف  صفففححل الصفففبا  الةياقيفففيح واألهفففيام المصفففيييح والفففيأ  األيلنيفففيح والنهفففاي الحبنانيفففيح 
ح أةيوحففي لورففوياه) يي  31/12/2005 – 1/7/2005ييح لحمففل  مففن وىوففاظ ال ففةول

 . 2007منشوي ( قلم  للل وحيي اإلىالم ب امةي بغلال ىام 
 رابعً  : الصحف العراقية

 .1928 رشيين الثان  16( الصالي برايي  1.  ييل  الرقلمل الةلل)1
 .1928 رمو  8( الصالي برايي  20.  ييل  الحواء ل الةلل)2
 .1928 ح ييان 17( الصالي برايي  12يل  الحواءل الةلل).  ي 3
 . 8/6/1931( الصالي برايي   991.  ييل  الوقاهع الةياقيي ل  الةلل)4
 . 11/5/1958( الصالي برايي  4141الةلل )ل .  ييل  الوقاهع الةياقيي 5
 . 30/6/1926( الصالي برايي  449الةلل ) ل .  ييل  الوقاهع الةياقيي6
 . 1929أيحول   8( الصالي برايي  1يل  صو  الةياالل الةلل).  ي 7
 .1929 رشيين الثان  29( الصالي برايي  72.  ييل  صو  الةياالل الةلل)8
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Abstract 
This research tries through descriptive method and the 

historical method to know the nature of the direct control of the 
government on partisan newspapers in Iraq during the monarchy 
for the period between the years (1922  1954 ـ) and the difference 
between them and other types of censorship on newspapers, 
including: (self-censorship, censorship guard gate ,the control of 
lobbyists) that dissolved in the natural conditions that prevailed 
in Iraq during the early establishment of the State to the late 
twenties of the last century to replace the direct control of those 
newspapers in Iraq's monarchy .And tries to find to shed light on 
the concept of direct control through contracts twenties and 
thirties and forties and the beginning of the fifties of the last 
century by referring to a documentary mission of the Ministry of 
Interior in the monarchy, and knowledge of its divisions and 
supervisors and the dimensions and aspects of the negative and 
positive of the reality of the experience lived in Iraq .Have shown 
the results of this research on the division of the concept of 
control into two parts: two government control imposed by the 
laws and regulations of government officials supervising the 
work of censorship and self-censorship within the press, which in 
turn are also divided into two parts: self-censorship negative 
subject to the conditions of foreign direct and indirect; and 
control of positive self - subject to the convictions of the 
journalist, author, and his commitment and conscience. 


