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 المقدمة
حافة العراقية أهمية من الددور الد أ أط د  تحتل دراسة تطور اإلعالن في الص

به اإلعالن الصحفي كوسي ة فعالدة ومدرةرف فدي ح داك الكةيدر مدن الم دروعا  و دمان 
ديمومدددة اصددددار الصدددحة العراقيدددة فدددي بددددايا  القدددرن الما دددي حتي دددة ل  دددور اإلحتدددا  
الكبيددر الح ددا وبالتددالي ايددادف المعددرو  مددن السدد   وال دددما  عددن الط دد  ع ي ددا  لدد  

اإل ددافة الدددت ت ددت  السدددوام التددي ت ددددم ا الم ددروعا  واتسددداع ا ممددا يتط ددد  معددده ب
 .االعتماد ع ت وسي ة اتصالية تستطي  الوصول الت أكبر عدد ممكن من المست  كين 

لقد ارتبط اإلعالن مح  البدايا  المبكرف الستعماله ع ت حطام واس  في وسائل 
ولدا  ،لحيويدة التدي تقدوا ع ي دا هد س الوسدائلاالتصال ال ماهيرية بالو ائة الساسدية وا

و دددد د  ،يتسددددا التعامددددل مدددد  اإلعددددالن وتو يفدددده فددددي ت دددد  الوسددددائل بالةبددددا  واالسددددتقرار
استعمااًل متعدددًا ومتحوعدًا مدن قبدل القدائمين ع دت ت د  الوسدائل سدواك كداحوا حكومدا  أا 

. اتددده العامدددةلتحقيدددم أهدددداةط ارتبطددد  بطبيعدددة ح ددداط اإلعدددالن وات اه ،  دددا  أا أفدددراداً 
ووسددي ة ل تددروي   ،و ددمن ت دد  ال ددواك اادهددر اإلعددالن بوصددفه فحددًا اتصدداليًا مددن   ددة

والدعايددة الت اريددة مددن   ددة أ ددرا تعمددل بمةابددة ح قددة وصددل بددين أصددحا  المصددال  
ويسددددتقب ون عددددن  ،الت اريددددة والمت قددددين أو المتعر ددددين الدددد ين يتددددابعون وسددددائل اإلعددددالا

بمو دددد  كددددل  لدددد  تادهددددر الو ددددا  الماليددددة والت اريددددة و  ،طريق ددددا الرسددددائل اإلعالميددددة
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لربداك والعائددا  ل م اري  الت ارية التي تحقم االحت دار ووسدائل اإلعدالا التدي تحقدم ا
 .المالية ال  مة

 أهمية البحث

تبددرا اهميددة البحددو مددن كددون فددن االعددالن الصددحفي مددن الفحددون  ا  الصدد ة 
و لددد  العتمدددادس ع دددت تقدددديا  ،د سدددواكالوةيقدددة بدددال م ور والوسدددي ة االعالميدددة ع دددت حددد
االعدالن )وبأسدالي  مةيدرف ومبتكدرف ويعدد  ،المع وما  واالفكار الدت الحداب بصدورف دقيقدة

من اكةر ميادين المعرفة التي تعر د  لكةيدر مدن ال ددل واالحتقدادا  والمتع قدة بتحديدد 
لم تمد  ال دوا محه وفاع يتده سدواك ع دت مسدتوا الوحددف االقتصدادية او ع دت مسدتوا ا

وم  كل ه س االهمية لا يدرب ه ا الفن فدي العدرام فدي اطدار ارتباطده بتطدور  (1)(ككل
بقدداك المرسسددا  الصددحفية  ددمن  الصددحافة العراقيددة وديمومددة تموي  ددا بصددورف مسددتق ة واا
ا واك العمل الصحفي المستمر رغدا االامدا  االقتصدادية واإل تماعيدة والسياسدية التدي 

بدل اقتصدر االمدر  ،(1196د  1681)دف الممتددف بدين االعدواا مر ب ا العرام  دالل المد
ولدددا يا ددد   ،ع دددت الدراسدددا  التدددي تحاولددد  تطدددور االعدددالن ودورس فدددي تدددروي  المحت دددا 

ال احدد  المتع ددم باسددتمرار صدددور الصددحة وموا  ددة المصدداع  الماليددة التددي تتعددر  
العددددالن ل ددددا الصددددحة العراقيددددة اال  ددددمن اطددددار تحاولدددده هام دددديًا أو  ددددمن مو ددددو  ا

ومددن هحددا حسددتطي  القددول ان هدددة هدد ا البحددو هددو محاولددة ال ددرو  بتقددويا  ،الصددحفي
ومدددا ارتباطدده باقتصدداديا  االعددالا وقددواحين العمددل  ،ع مددي لواقدد  االعددالن الصددحفي

 .االعالحي 
 :مشكلة البحث 

أأ ف ددا  ،وهددي م ددك ة معرفيددة ع ميددة ت دددة الددت ف ددا العالقددا  بددين االحددداو
وهدي .  (2)العالمية التي ت رأ في الم تم  والتعرة ع ت مسببات اطبيعة الم كال  ا

م دك ة )ولن . ال طوف التي ال بد من الد ول الي ا وصواًل الت  طوا  البحو اال درا
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وهدددي تسدددارل يددددور فدددي  هدددن الباحدددو حدددول مو دددو   ،البحدددو هدددي مو دددو  الدراسدددة
 :يفأن م ك ة بحةحا تت  ص في ما يأت (3)(غام  يحتا  الت تفسير

التعددددرة ع ددددت البدددددايا  الولددددت لاعددددالن فددددي الصددددحافة العراقيددددة ومراحددددل تطددددورس . 1
واسددتعرا   صددائص الصددحة بوصددف ا وسددائل اعالحيددة ف دداًل عددن دراسددة أ ددكال 

 .اإلعالحا  الصحفية من حيو أحواع ا وأساليب ا وطريقة ا را  ا 
عراقيددة  ددالل مدددف التعدرة ع ددت واقدد  االعالحددا  الصددحفية التددي ح ددرت ا الصددحافة ال. 2

 .البحو 
 . الحصول ع ت ا ابة وا حة ب أن االلتااا با القيا  االعالن. 3
ال دددددما  )ومددددا يسددددمت بددددد  ،التعددددرة ع ددددت العالقددددة مددددا بددددين االعالحددددا  التحريريددددة. 4

 .وح ر اعالحا  صحفية بح ة أح ا تحقيقا  صحفية ،(الصحفية
 منهج البحث 

هدو  Researchالوا د  والبحدو  في ال غة هدو الطريدم Method)) المح   
والمددح   الع مددي هددو . (4)ط دد  ال دديك وهددو أي ددا السددرال عددن  دديك أو التفتددي  عحدده

أسدد و  فحددي يتبدد  فددي تقصددي الحقددائم وتبياح ددا ويحتددوأ ع ددت عحاصددر الت ددويم التددي 
تحفددا القددراك ع ددت البحددو وتمكددح ا مددن التعددرة ع ددت أسددرارس وهحددا حتفددم مدد  الفي سددوة 

لدديب غر ددي هحددا أن أع ددا المددح   الدد أ يحبغددي ع ددت كددل امددر  )  :ديكددار  فددي قولدده 
بل فقط أن أبين الطريم ال أ س كته  ،اتباعه من ا ل اقتياد عق ه ع ت الححو الصحي 

الوسددي ة التددي يمكححددا عددن طريق ددا الوصددول الددت : لدد ا فددالمح   هددو .  (9)(إلر دداد عق ددي 
ومحاولدة ا تيارهدا ل تأكدد مددن الحقيقدة أو م موعدة الحقدائم فدي أأ موقدة مدن المواقدة 

 . (8)صالحيت ا في مواقة أ را
ويعد ه ا البحو من البحوو الوصفية التي تست دة دراسدة  داهرف معيحدة هدي 

حتددت قيدداا  1681تطددور اإلعددالن فددي الصددحافة العراقيددة محدد  والدف ت دد  الصددحافة عدداا 
 . 1196ال م ورية عاا 
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 المبحث األول

 حفيالبدايات االولى لإلعالن الص

فمحدد  أن تع ددا اإلحسددان مبادلددة  ،لقددد   ددر اإلعددالن فددي العددرام محدد  امددن قددديا
و لدددد  عددددن طريددددم عددددر  السدددد عة  ،السدددد   كددددان لاامددددًا ع يدددده ان يقددددوا بدددداإلعالن عح ددددا

وكاحدددد  المحددددداداف هددددي أولدددددت وسددددائل اإلعدددددالن التدددددي  ،والكدددددالا عددددن مااياهدددددا ،وتاييح ددددا
وكةيدددرًا مدددا أع دددن المحدددادون فدددي  ،ةاسدددت دم ا اإلحسدددان فدددي العصدددور والح دددارا  القديمددد

 وار  بابل القديمة عن الحداو التي تتا بالبالد من حرو  وتعبئة ل دا أو أ بدار عدن 
.  (7)وصول السفن أو القوافدل ومدا تحم ده مدن الب دائ  وأسدماك الت دار الد ين يمت كوح دا

ة اسدت داا وبعد مرح ة المحاداف أأ مرح ة اإلعالن عن طريم الكالا والحداك تدأتي مرح د
. اإل ارا  والرموا كإ ارف عن اإلعالن بالتعبير البصرأ عدن أسدا البدائ  أو العدار  

وير ددد  اسدددت دام ا الدددت ايدددادف المحافسدددة باإل دددافة الدددت ان الميدددة وعددددا القدددراكف كاحددد  
ومدددا الحدددا لددد ن ح دددد أن الحددد اك ال  دددبي رمددداًا لصددداح  الح يدددة  ،محت دددرف بدددين ال دددعو 
 . (6)دالحي ومعه الكأب رماًا لم اون الدويةوالةعبان رماًا ل صي

ويعدددا اإلحسددان فددي العددرام القددديا أول مددن تعامددل مدد  هدد س الح دداطا  التددي تعددد 
فقد و د ع مداك اثةدار فدي العدرام ح درا  تر د  الدت حدوالي  ، كاًل من أ كال اإلعالن

 ،وسددقي ا ،تر ددد المدداارعين الددت كيفيددة بدد ر محاصددي  ا ،الددة وةمحمائددة سددحة قبددل المدديالد
وعال  دددا مدددن اثفدددا  بطريقدددة ت دددبه الدددت حدددد كبيدددر الح دددرا  الصدددادرف اليدددوا عدددن واارف 

كمددا ان الم ددو  البدداب يين . (1)والتددي تو   ددا عددادف فددي المواسددا الددت المدداارعين ،الاراعددة
فكاحوا يدوحون الحرو  والعمدال التدي قداا  ،أعطوا أهمية  اصة لاعالن عن أعمال ا

وقدد قداا  ،ويحف وح دا أو يع قوح دا فدي امداكن العبدادف ،لواك الطيحيدةب ا كل م   ع ت ال
وكاحدددد  اعالحددددًا محدددده الددددت  ،حمددددورابي بتحفيدددد  أول  ددددريعة قاحوحيددددة ل عالقددددا  اإلحسدددداحية

ومدد   لدد  فددان مةددل هدد س المددور هددي اقددر  . (10)ال م ددور عددن اسددتتبا  المددن والعدالددة
ن الح ددارا  القديمددة عرفدد  اي ددًا ولكدد ،وليسدد  اعالحددا ت اريدداً  ،الددت ان تكددون دعايددة
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ففي ار  ما بين الح رين كان بع  كبار الت ار في  ،بع  ا كال االعالن الت ارأ
ع ددد الح ددارا  الباب يددة واث ددورية واالكديددة يسددت دمون  ددعارا  دعائيددة  اصددة ب ددا 

وهددي أ ددبه بالعالمددة الت اريددة المعاصددرف التددي تسددت دم ا  ،تميدداها عددن الت ددار اث ددرين
 .(11)كا  ليستطي  المست    تمييا س عت ا عن الس   اال را في السومال ر 

وقددد اسددت دا المع حددون القدددماك الالفتددا  التددي لددا تقددل  ددأحا عددن االسددت داما  
وكددان اسددتعمال ا فددي م دداال  متعددددف و اصددة الت اريددة مح ددا فمددةاًل )اال ددرا لالعددالن 

اححددي ال )مكتددو  ع ي ددا  ،لددورودكاحدد  هدد س الالفتددا  مكتوبددة ع ددت حدداحو  المددرأف تبيدد  ا
 ،وكددد ل  اسدددت دم  فدددي الم ددداال  اال دددرا غيدددر الت اريدددة ،(ابيددد  الدددورود اال ل محبدددين

تمةددل  والدددليل ع ددت  لدد  الفتدده مححوتدده مددن الف ددار عةددر ع ي ددا فددي محددال مع ددا مدرسددة
 . (12)(ر اًل ي ر  طفاًل بالعصا)

محدادون هدا الباعدة فدي وتد كر كتد  التدارين أحده محد  ع دد قددماك اليوحدان كدان ال
تتدألة مدن محدادأ   دورأ ( محدادأ تب يغدا  الدولدة)ا  كاح  فئة مح ا تددعت  ،السوام

ويتوقددة فددي  ،الصددو  يحمددل طددباًل صددغيرًا ويتبعدده حددارب ي ددول فددي السددوام الرئيسددة
كمدددا كدددان لرومدددا  ،أركدددان مح دددا لددديع ن عدددن ق دددية  اصدددة بالدولدددة أو عدددن سددد عة معيحدددة

 .ا الحو  أي ًا القديمة محادون من ه 
 :اإلعالن الصحفي الحديث 

كاحددد  المطبعدددة أول م دددرو  راسدددمالي حقيقدددي و لددد  الن صددداح  المطبعدددة أو 
 ريكه كدان فدي مع دا االحيدان مدن الت دار الحدا حين المسدرولين عدن اي داد مسدتةمرين 
وتح يا عم يا  االمدادا  التمويحية والقوا العام ة وو    داول االحتا  وحل مساكل 

 رابا  وتو ية مساعدين أكاديميين من  وأ الكفاكا  الع مية وتح يل احتيا دا  اال
ومن ةا ال غرابة في ان هرالك الر ال كاحوا . السوم من الكت  التي أصدرت ا المطاب  
ف ددا الدد ين ح ددروا قددوائا الكتدد  التددي تحمددل  ،بالفعددل هددا الددرواد فددي م ددارا  فددن االعددالن

 ين و دددعوا اسدددا المرسسدددة و دددعارها ع دددت الصدددفحة اسدددماك وعحددداوين مطدددابع ا وهدددا الددد
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االولددت مددن الكتددا  وبالتددالي حق ددوا صددفحة عحددوان الكتددا  مددن الصددفحة اال يددرف حسددبما 
ةدا ااد ح داط المطداب  . كان متبعًا الت الصفحة االولت لتصب  أقدر  الدت ح در القدار  

صدا  بعد  لد  لت دية الدت ح داطات ا طباعدة االعدالن عدن محا درا  ال امعدة وم  
فاحه لا يعرة  ،أما اإلعالن ب ك ه الت ارأ ال أ حعرفه اليوا. (13)الكت  والمحا را  

وفي دددا تدددوافر  لالعدددالن امكاحدددا  أكبدددر  ،اال فدددي أوائدددل القدددرن السددداب  ع دددر المددديالدأ
لالحت ددار وسدددط أعدددداد هائ دددة مدددن ال مددداهير وقددد تميدددا  هددد س المرح دددة باحت دددار التع ددديا 

ةدددا . واسدددت دام ا أداف لح دددر االعدددالن وروا ددده  ،داول او  دددور الصدددحة والم دددال  وتددد
بددددأ  حركدددة التطدددور والتغييدددر تتسدددار  فدددي  طوات دددا مدددن ا دددل تقدددديا اف دددل الوسدددائل 

حيدو بددأ  ،وأسرع ا و ل  إليصال رسالة اإلعالن ب ك  ا الصدحي  والمدرةر ،اإلعالحية
ا 1704ي سددحة ففدد.  لدد  فعدداًل مدد  بدايددة الحتددائ  التددي تم  دد  عددن الةددورف الصددحاعية 

عدددس الم تصددون الحدددو الهددا فددي  ،  ددر أول اعددالن فددي الواليددا  المتحدددف الميركيددة
ف دداًل عددن التقدددا الع مددي والتطددور التكحولددو ي الدد أ  دد دته م ت ددة  ،تددارين اإلعددالن
وقدددد أعطدددت مةدددل هددد ا التغييدددر لاعدددالن الت دددارأ دورًا اكةدددر مدددن . (14)ميدددادين الحيددداف 
وتحوعد   ،حعكب آةرها في تطور اإلعدالن فدي التحريدر واإل درا وقد ا ،المراحل السابقة

وفدي القدرن  ،و ائفه واست داماته حتت وصل الت مرح ة متقدمة في دول العالا المتقددا
وأسد ا  ،التاس  ع ر  د د ح داط االعدالن تقددمًا م موسدًا وبداال ص االعدالن الصدحفي

ليوميددة اهيدددف الددةمن ففددي فددي  لدد  عددامالن تمةددل الول فددي صدددور الم ددال  وال رائددد ا
وارتفد  هد ا العددد الدت  ، ريددف وم  دة 600كان فدي امريكدا وحددها حدوالي  1630عاا 

اسددتقر  ل م ددال  مكاحت ددا  1670وفددي عدداا  ،1682مددا يايددد ع ددت  مسددة االة عدداا 
فتدراس فدي احت دار : امدا العامدل الةداحي ،مدن الوسدائل ال دائعة لالعالحدا  ،بصفت ا وسدي ة
 ،االمر ال أ     المحت ين في االت داس الدت ال رائدد والم دال  ،ا  مستواسالتع يا وارتف

وفددي ح ايددة القددرن  ،واعتمادهددا وسددي ة فاع ددة لتعريددة المسددت  كين بالسدد   التددي يحت وح ددا
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وسدددداعد   ،التاسددد  ع دددر اصددددبح  ايدددرادا  االعددددالن تفدددوم ايدددرادا  توايدددد  الصدددحة
حتدددت ح ايدددة االامدددة االقتصدددادية الحدددر  العالميدددة الولدددت ع دددت اسدددتمرار هددد ا الو ددد  

 1114حيددو عدد  الفتددرف مدن عدداا  ،العالميدة فدي أوائددل الةالةيحيدا  مددن القدرن الع درين
ومن  الل ه ا االسدتعرا  . (19)العصر ال هبي لالعالحا  الصحفية 1121الت عاا 

 :(18)ع ت الححو االتي ،التاري ي حستطي  مالح ة المراحل التي مر ب ا االعالن
حيددو كددان احت ددار االميددة سددببًا فددي اسددت داا  :التددي سددبق    ددور الطباعددةالمرح ددة  .1

 .الحقو  والمحاداف واال ارف والرموا وسائل رئيسة اليصال الرسائل االعالحية 
وتدوفر  لده امكاحيدا   ،حيدو ادا  لد  الدت تطدور االعدالن :مرح ة   ور الطباعة .2

وقدد سداعد  ،لمحطقدة الواحددفاكبر لالتصال باعداد هائ ة مدن ال م دور  دار  حددود ا
 .و  ور الصحة وتدأول ا ب كل أوس  ،  ور الطباعة ع ت احت ار التع يا

التدددي مححددد  االهميدددة لالعدددالن بسدددب   ددد امة االحتدددا   :مرح دددة الةدددورف الصدددحاعية. 3
وبددد ل  اصدددب  االعدددالن احدددد مسدددت اما  الحيددداف االقتصدددادية  ،وايدددادف حددددف المحافسدددة

 .والموا  والمست    االساسية بالحسبة ل محت  
مرح ة التقدا في وسدائل االتصدال والمواصدال  والع دوا والفحدون و  دور الم ترعدا  .4

 .واالبتكارا  الحديةة 
كع دا الدحفب واال تمدا  والريا ديا   :مرح ة االمتدداد بدين اإلعدالن والع دوا ال درا. 9

ه ع مدددًا وفدددي هددد س المرح دددة أ ددد  اإلعدددالن يدددت مب طريقددده بصدددفت ،واالعدددالا وغيرهدددا
 .وح اطًا ممياًا له أصوله وقواعدس 

والتدددي سددداعد  فدددي  مرح دددة ةدددورف المع ومدددا  وعصدددر الف ددداك واالتصدددال التفددداع ي. 8
تعا ا تأةير االعالن و  ور وسائل اعالحية  ديددف تدرةر ع دت االسدالي  التسدويقية 

 .(17)والتروي ية والت ارية 
كددان ع ي ددا فددي العصددور وقددد احددتف  اإلعددالن الت ددارأ بددبع  ال ددكال التددي 

ف اًل عن الالفتا  التدي كدان الت دار  ،وهي المحاداف ع ت الس عة في الطرقا  ،القديمة
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أمدا اإلعدالن الحدديو فقدد كاحد  بدايتده مد  الم صدم  ،ي عوح ا ع ت وا  ا  محالت دا
لحسددا  م  ددب رهبددان بدداريب  1460اإلعالحددي الدد أ   ددر لول مددرف فددي بدداريب عدداا 

لكحه لا يكن واس  االحت ار  ،مرمحين بغفران السيدف الع راك الكامل ل اال أ أع ن فيه ل 
 .(61)بحكا المية السائدف آح ا 

وم  اح اك أول مطبعة حديةة في احك ترا   ر أول اعالن عما تقدمه المطبعدة 
و دد ع ع ددت أبددوا  الكحددائب الم دداورف لمقددر  ،مددن مطبوعددا  - لدد  اال تددرا  ال ديددد  –

إلعالن المطبو  واإلصدارا  اإلعالحيدة المت صصدة قدد بددأ  ب  دور بيحما ا ،المطبعة
ت ددددار الب ددددارا  )ع ددددت يددددد م موعددددة مددددن  1912أول كتّيدددد  اعالحددددي فددددي لحدددددن سددددحة 

وهو يو   البدايا  الولت لاعالن ال ماعي ال أ يقوا به الفدراد مدن  وأ ( والتوابل
ائدد السدبوعية فدي احك تدرا وأ    اإلعالحا  طريق ا ع ت صدفحا  ال ر ،الح اط الواحد 

و ل  ع ت  كل حصائ   ،1829في الع ريحا  من القرن الساب  ع ر وبالتحديد عاا 
ر ادا   (2).(11)وأ بار عن اوا  المراك والحبالك والح اطا  اال تماعية لع ية القوا ،واا

ومدد   لدد   ددل هدد ا التطددور محدددودًا حتددت   ددور اإلعددالن المطبددو  الدد أ يعددد 
ويعدددود الف دددل فدددي  ،لاعدددالن الم صدددم الددد أ   دددر فدددي أوقدددا  سدددابقة  دددكاًل متطدددوراً 

الدد أ أح ددأ  ،1830عدداا ( ةيوفراسدد  ريحددودو)تصددميا أول اعددالن مطبددو  الددت الفرحسددي 
وكاح  ت   ال طوف الولت بالحسبة لده ححدو  ،مكتبًا لاعالن في باريب في السحة حفس ا
والتددددي بدددددأ  بح ددددر ( بال اايدددد  دأ فددددراح)تأسدددديب صددددحيفته ال اصددددة التددددي أسددددماها 

وبدد ل  أ دد  اإلعددالن طريقدده الددت الصددحافة واسددتقر  ،اإلعالحددا  الصددحفية محدد  صدددورها
أول اعدددالن  ،ا1847عددداا (برفكددد  أوكيدددورحب)وفدددي بريطاحيدددا ح دددر  صدددحيفة . في دددا 

 (3) . (20)(London bookكتا  لحدن )مطبو  استعر  مرلفًا بعحوان 
حة والم دال  اإلحك يايدة فقدد   در  أما اعالحا  الس   والم روبا  في الص

التدددي قدددّدم  ع دددت  ،ب  دددور اعالحدددا  ال ددداأ والق دددوف والكاكددداو 1897بددددكًا مدددن العددداا 
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وبدد ل  يتبددين أن المبالغددة والت دد يل قددد رافقددا  ،أسدداب أح ددا  ددافية لكةيددر مددن المددرا 
بيدرف وأتاح  الةورف الصحاعية فدي القدرن الةدامن ع در فرصدة ك .(21)اإلعالن مح  البداية 

لاعددالن كددي يصددب  قددوف مددرةرف فددي الح دداط االقتصددادأ وأصددب  اإلعددالن وسددي ة فعالددة 
صدحة ) اصدة بعدد احت دار الصدحة الر يصدة الدةمن  ،ل تعرية بالمحت ا  الصحاعية

  دددر  فدددي احك تدددرا  1648وفدددي الول مدددن تمدددوا عددداا . (22) 1632بعدددد عددداا ( البددحب
وبعدد سدتة أ د ر  ،عالن الت ارأ لتموي  االتي اعتمد  ك يًا ع ت اإل( الصحافة) ريدف 

وفي العاا التالي ت داعة  ،آالة   ص( 10)من صدورها ب غ عدد الم تركين في ا 
عدددد م ددتركي ا المددر الدد أ تط دد  أن يب ددغ ح ددا اإلعددالن في ددا الددت مسددتوا ربدد  عدددد 

وقددد كددان اإلعددالن  ،الصددفحا  التددي تصدددر ب ددا ال ريدددف وكددان عددددها ةمدداحي صددفحا 
 . (23)مرةرًا تمامًا في ايادف كميا  المبي  من المحتو  المع ن عحه الصحفي

واسدددتمر اإلعدددالن بدددالتطور المتواصدددل مدددا بدددين ح ايدددة الحدددر  العالميدددة الولدددت 
ا  لقبدد  ت دد  الحقبددة بالحقبددة ( 1121-1116)وحدددوو الامددة االقتصددادية فددي أوربددا 

ف حا حددددة بدددددون اعددددالن ال هبيددددة لاعددددالن التددددي كاحدددد  ترتكددددا ع ددددت قاعدددددف أن ال ت ددددار 
وال صحافة متطورف بدون دعا مادأ لقاعدت ا الصدحفية بالتمويدل ال داص مدن  ،متطور

 .اإلعالن 
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 المبحث الثاني

 التطور التاريخي لإلعالن في العراق

اإلعدددالن فدددي العدددرام الحدددديو بددددأ فدددي الصدددحافة مددد  صددددور أول صدددحيفة  ان
والتي أ    تح در اإلعالحدا  ابتدداًك  1681حايران عاا  19في ( اوراك)عراقية باسا 

وكاحدد  عبددارف عددن اعالحددا  حكوميددة تت ددمن ا ددراك الماايدددا   ،مددن العدددد الةدداحي ل ددا
  التدي تصصدادر مدن قبدل الحكومدة والمحاقصا  ع ت الدور والبساتين والرا ي والعقارا

وقددد   دد  اإلعالحددا  طي ددة مدددف الحكددا  ،مقابددل ديددون متحققددة ع ددت أصددحاب ا ومالكي ددا
العةمدداحي تعبددر عددن التقاليددد القديمددة والعددادا  اال تماعيددة التددي كاحدد  سددائدف فددي  لدد  
الوقددد  ولدددا يكدددن لاعدددالن قيمدددة فحيدددة أو مو دددوعية بسدددب   دددعة اإلمكاحدددا  الماديدددة 

24)ف ا تكن هحا  ب ائ  كةيرف بحا ة لاعالن عح ا ،قتصاد وق ة اإلحتا و عة اال
(1

). 
ااداد عدددد الصددحة اليوميددة التددي  1106وبعددد اعددالن الدسددتور العةمدداحي عدداا 

وقدد ح در أول اعدالن  ،اعتمد أصحاب ا ع دت اإلعدالن لتغطيدة تكدالية الطباعدة والح در
فقدددد ح دددر   ،العةمددداحي بعددداا واحددددت دددارأ فدددي الصدددحافة العراقيدددة بعدددد اعدددالن الدسدددتور 
 دددددركة )اعالحدددددًا بعحدددددوان  1101 ريددددددف الرقيددددد  لصددددداحب ا عبدددددد ال طيدددددة ةحيدددددان عددددداا 

وفيدددددده يحدددددددو أبحدددددداك الدددددددوطن ع ددددددت اقتحددددددداك هدددددد س المحسدددددددو ا  ( المحسددددددو ا  الوطحيدددددددة
 .(2).(29)واستعمال ا

تعتمد في بع  مواردها ع ت اإلعالحا  التي كاحد  تح در  (28)وكاح  حبابوا
ا  حف دد  أعددداد  ريدددف حبابددوا باإلعالحددا  الم ت فددة المصددورف وغيددر  ،ث ددرمددن عدددد 
فقددد ( معمددل فتدداك با ددا)وأغ ب ددا كاحدد  تددرّو  لمحتو ددا  وطحيددة مةددل أقم ددة  ،المصددورف

ح ر  اعالحًا لمعمدل حسدي  فتداك با دا وهدو عبدارف عدن أربد  صدور كاريكاتوريدة لفحديدة 
مل فتاك با ا لي تروا محه بدال  صحاعة يحرقون مالبس ا ال حبية ةا يت  ون الت مع

اعالحددًا  ددغل الصددفحة ال يددرف بأكم  ددا عددن  ،ومددن اعالحددا  ال ريدددف المصددورف ،وطحيددة
ويمةل صورًا الةحي ع ر او ًا من الح ية الر الية والحسائية مواعة ع ت ( باتا)أح ية 
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معيددة تأسسدد    1147فددي العدداا و. (27)الصددفحة مدد  عبددارا  تو دد  ماايددا كددل حدد اك 
الصحفيين العراقيين تولد  بعدد عداا مدن هد ا التدارين م مدة توايد  اإلعالحدا  الحكوميدة 

مددددددن ك فددددددة % 10ع ددددددت الصددددددحة اليوميددددددة والسددددددبوعية وتقا دددددد  عمولددددددة مقدددددددارها 
 .(26)اإلعالحا 

حص   الموافقة ع ت تأسيب مكات  اعالن أه ية و ل  عن  1190وفي عاا 
بفت  مكت  اعالحدي الدت واارف الت دارف قسدا طريم تقديا ط   من ال  ص ال أ يرغ  
ل حصدول ع دت  د ادف تسد يل باسدا ت دارأ  ،المكتبة الصحاعية  عبة السماك الت اريدة

وقد  ل اإلعالن طي ة المدف الالحقة في عقدأ الةالةيحا  والربعيحدا  ع دت . ل مكت  
يدة تولد  تم  الموافقة ع دت تأسديب مكاتد  اعدالن أه  1190وفي العاا  ،ما هو ع يه

وفددددي عدددداا . واارف الت ددددارف محح ددددا ر ددددص العمددددل و دددد ادا  التسدددد يل بأسددددماك ت اريددددة 
التددي تأسسدد   –حصصددرع توايدد  اإلعالحددا  الرسددمية بحقابددة الصددحفيين العددراقيين  1180

أمدا اإلعالحدا  . ع دت أةدر توصدية أصددرت ا الحقابدة حفسد ا  –قبل عاا من  ل  التارين 
لمصاح  فقد تولت ا المكات  اإلعالحيدة التدي وصدل عدددها ال اصة بالفراد وال ركا  وا
 .(21)مكتبًا اعالحيًا ( 181)في محتصة الستيحا  الت 

ومحدد  ح ددوك الدولددة العراقيددة واإلعددالن ب ددكل عدداا يأ دد  مسددارا  متعر ددة وغيددر 
ولعدددل السدددب  الدددرئيب لددد ل  هدددو أن اإلعدددالن لدددا يقدددا ع دددت السدددب الع ميدددة  ،محت مدددة
ال  ا  التي كاح  تقوا بم مة اإلعالن لا يكن لدي ا من اإلمكاحا  كما أن  ،المط وبة

ف دداًل عدن الت  ددة العدداا  ،الع ميدة والفحيددة مدا يمكح ددا مدن الح ددو  ب د س الم مددة ال داقة
ع مددًا أن  ،لفحيددة واال تماعيددة والع ميددة كافددةوا الدد أ كددان يسددود م دداهر الحيدداف الةقافيددة
 ة ل  يمحة المبكرف ل قطا  العاا ع ت اقتصداديا  اإلعالن لا يح ع باالهتماا الكافي حتي

ومددا  بددل ع يددده المو فددون الحكوميددون عددادف مدددن ق ددة االهتمدداا و ددعة الةقدددة  ،القطددر
لن كل  يك يعود ل دولدة وأن الدولدة ال تحتدا  الدت تدروي  محت ات دا  ،ب دوا اإلعالن

اح ه الولدت قدد وب كل عاا يمكن القول أن أها سما  اإلعالن في مر . (30)أو  دمات ا
 :(31)تميا  باالتي
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فقددددد كاحدددد  الصددددحافة القحدددداف الرئيسددددة  ،اعتمددددادس بالدر ددددة السدددداب ع ددددت الصددددحافة -
 .لاعالن ف اًل عن است داا الوسائل البدائية ال را مةل المح ورا  والم صقا  

أغ دد  اإلعالحددا  كاحدد  عبددارف عددن اعالحددا  حكوميددة تت ددمن اإلعددالن عددن ا ددراك  -
 .الدور والبساتين والعقارا  وغيرها  الماايدا  ع ت

افتقار اإلعالحا  الت المعال ا  الفحيدة المط وبدة بسدب   دعة اإلمكاحيدا  الماديدة  -
 .و عة االقتصاد وق ة اإلحتا  

وااديدداد عدددد الصددحة اليوميددة ( 1106)وبعددد اعددالن الدسددتور العةمدداحي عدداا 
ا بدداإلعالن وبدددأ  محدداوال  واعتمادهددا ع ددت اإلعددالن فددي تغطيددة تكاليف ددا بدددأ االهتمددا

فدي اعالحات دا  (32)وبددأ  الصدحة تسدت دا الصدور ،تو ية العحاصدر التيبوغرافيدة فيده
أمددا أهددا السددما   ،إلحساسدد ا بأهميددة الصددورف فددي ايددادف فاع يددة تددأةير اإلعددالن وح احدده

 : التي طبع  اإلعالن في ه س المرح ة فكاح  

 .ة ايادف المساحة الم صصة لاعالحا  في الصح -
و ددركة ( معمددل فتدداك با ددا)أغ دد  اإلعالحددا  كاحدد  تددرو  ل محتو ددا  الوطحيددة مةددل  -

 ( .باتا)المحسو ا  الوطحية ومعامل أح ية 
 - ،وفيده ي دغل اإلعدالن صدفحة كام دة مدن ال ريددف ،  ور اعالن الصفحة الكام ة -

وقدددد  دددغل الصدددفحة  -مةدددل اإلعدددالن الددد أ ح دددرته  ريددددف حبابدددوا عدددن أح يدددة باتدددا
مدد  عبددارا  تو دد  ماايددا  ،ويص  ددر صددورًا لح يددة ر اليددة وحسددائية ،ف بأكم  دداال يددر 

 .(33) كل ح اك
ب  وكها الت اسدت داا عبدارا   ،الميل الت المبالغة والت ويل في اإلعالحا  المح ورف -

وغيدر  لد  مدن  ،الدواك ال افي لكل المرا  ،ةورف ع يمة في عالا الصحاعة ،مةل
داية الستيحا  است داا الت فايون بوصدفه وسدي ة اعالحيدة و  د  ب ،عبارا  المبالغة

 . ديدف 
 خاتمة
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لعل من ال رورأ في  اتمة البحو وبعد ه ا االسدتعرا  التداري ي لالعدالن 
ا افة القول ان االعالن في العرام لا يكن يحمل قيمة فحية أو مو وعية فدي السدتين 

هحدا  ب دائ  تطمد  الدت التدروي  ا  لدا تكدن  ،سحة الولت من تدارين الصدحافة العراقيدة
وكدددان المع حدددون  ،وقدددد كددان اإلعدددالن م مدداًل فدددي الصددحافة ،ل ددعة االقتصددداد العراقددي

أمدا  ،يتصورون ان اإلعالن هو تعبيدر عدن و دود ب دائ  كاسددف أو كفداكا  مصدطحعة
أصدددحا  الصددددحة فكددداحوا بدددددورها يت يبدددون مددددن اعطددداك مسدددداحا  اكبدددر ومواقدددد  اهددددا 

وفددي  لدد   ،ن ان القددراك سدتحطب  لدددي ا فكددرف سدديئة عدن صددحيفت اا  يت ي ددو  ،لاعالحدا 
الوق  كان القسدا الع دا مدن الصدحافة العراقيدة صدحافة أفدراد ل دا معتقددا  يصددرون 

صدددددر  أول صددددحيفة عراقيددددة باسددددا  1681حايددددران  19وفددددي . مددددن ا   ددددا صددددحف ا 
هد س ال ريددف  حيدو كاحد  ،التي ا    تح ر االعالن ابتداًك مدن عدددها الةداحي( اوراك)

ت صدددص العمدددودين اال يدددرين فدددي ح ايدددة صدددفحات ا العربيدددة والتركيدددة لح دددر االعالحدددا  
وكدددان االعدددالن يح دددر بدددال غتين العربيدددة والتركيدددة  دددمن العددددد الواحدددد وب غدددة  ،الرسدددمية

 ،1669التدددي صددددر  عددداا ( موصدددل)ةدددا ت ت دددا  ريددددف .  (34)عاميدددة وصدددياغة ركيكدددة
وهددد س الصدددحة اسدددتمر  بالصددددور مدددرف واحددددف  ،1611عددداا ( بصدددرف)وتبعت دددا  ريددددف 

وكاحد  تحتدوأ ع دت اعالحدا  رسدمية م داب ة لت د   ،أسبوعيًا وبال غتين العربية والتركية
 .(39)الحي كاح  تح ر في الاوراك

طدددرأ تحسدددن بسددديط ع دددت  1117وبعدددد احدددتالل القدددوا  البريطاحيدددة ل عدددرام عددداا 
ت   الفتدرف تقبدل االعالحدا  أيدا  وكاح  الصحة في ،م امين اإلعالحا  في الصحافة

 ،ولا يكن ل فدن فدي االعدالن دور بدارا بسدب   دعة االمكاحيدا  الفحيدة ،كان مصدرها
وعحددما تأسسد  الحكومدة . فاالعالن كدان يدأتي الدت ال ريددف أو الم  دة ويح در كمدا هدو

وبدد ل   ،أ دد   الصددحة تحت ددر فددي م ت ددة ار دداك الددبالد 1121آ   23العراقيددة فددي 
عددالن  ددرورف حتميددة ل ددا مدددن ا ددل مسدداعدت ا فددي اسددتمرار صدددورها حيدددو اصددب  اال
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ارتبط  ايادف كمية االعالحا  المح دورف فدي الصدحة والم دال  بايدادف الدد ل وارتفدا  
 وقدددد سددداعد احت دددار االعدددالن فدددي الصدددحافة العراقيدددة ع دددت تطدددور  دددكل ،حسدددبة االربددداك

 دددا المسددداحا  التدددي الصدددحة وم دددموح ا حيدددو ااد  عددددد صدددفحات ا ح دددرًا لايدددادف ح
وبالتدالي سداعد هد ا الو د   ،وتا استيراد المكائن الطباعية الحديةة ،ت صص لاعالن

ع ت تطور ال واح  الفحية ل صحة والقائمين ع ت اصدارها فدي العدرام أهميدة ووعدي ا 
االمددر الدد أ ادا ب ددا الددت  ،بالدددور الدد أ يمكددن ان يرديدده االعددالن فددي تطددوير صددحف ا

 .(38)الحصول ع ت اكبر قدر ممكن من ت   اإلعالحا التحافب من ا ل 
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 :الهوامش

                                                      

 .1ص ،2000 ،الدار ال امعية ،االسكحدرية ،االعالن ،محمد فريد الصحن.د  (1)
 ددركة  ،بغددداد ،1  ،أساسدديا  البحددو المح  ددي: حميددد  اعددد محسددن الدددليمي . د (2)

 . 32ص  ،2004 ،الح رالح ارف ل طباعة و 
 ،عمددان ،أسددالي  البحددو الع مددي فددي الع ددوا واإلحسدداحية( : وا ددرون)فددواأ غرايبددة  (3)

 .11ص ،1177 ،مطاب  ال معية الم كية
محدددداه  وأسددددالي  كتابددددة البحددددو الع مددددي فددددي الدراسددددا  : كامددددل حسددددون القدددديا . د (4)

 . 83ص  ،2008 ،دار السيماك ،بغداد ،اإلحساحية
المرسسدددة العربيدددة  ،بيدددرو  ،ال ددداك الول ،موسدددوعة الف سدددفة: بددددوأ  عبدددد الر دددا (9)

 .413ص ، 1164 ،الطبعة الولت ،ل دراسا  والح ر
 .82ص  ،مصدر سابم: حميد  اعد . د  (8)
اإلعالحددا  الصدددحفية د دراسددة فدددي االسدددت داما  : مددراوم عبدددد الحكددا العدددادلي  (7)

 . 143ص  ،2004 ،ي دار الف ر ل ح ر والتوا  ،القاهرف ،واال باعا 
السددب الفحيددة لتصددميا اإلعددالن الصددحفي فددي الم ددال  : محمددد أحمددد أبددو فرحددة  (6)

قدددم  الدددت  امعددة أسددديوط ك يدددة االدا  ( غيدددر مح دددورف)رسدددالة ما سددتير  ،العامددة
 . 7ص  ،1163بسوها  د قسا الصحافة عاا 

مكتبددة  ،2ط ،العالقددا  العامددة د المبدداد  والتطبيددم: حسددن محمددد  يددر الدددين . د (1)
 . 13د 12ص   ،1180 ،القاهرف ،عين  مب

ال امعدددددة  ،بغدددددداد ،اإلعدددددالن بدددددين الح رّيدددددة والتطبيدددددم: عبدددددد ال بدددددار محدددددديل .د (10)
 .11ص ،1162 ،المستحصرية

 . 12د  11ص  ،المصدر حفسه (11)
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دار م دد  ،عمدان ،الدعاية واالعالن والعالقا  العامدة: محمد  ود  حاصر . د (12)
 . 108ص .  1116 ،الوأ

س سدد ة عددالا  ،الكويدد  ،تر مددة لي ددت ال بدالي ،عحدددما تغيدر العددالا:  ديمب بيددر   (13)
د  120ص  ،1114 ،الم  ددب الددوطحي ل ةقافددة الفحددون واالدا ( 169)المعرفددة 
121 . 

 ،الريدددا  ،1   ،التغريددد  الةقدددافي فدددي االعدددالن الت دددارأ: محمدددد بدددن ع دددي . د (14)
 . 219د  214ص ،2006 ،االسالمية امعة االماا محمد بن سعود 

 ،دار الح  ددة العربيددة ل طباعددة والح ددر ،بيددرو  ،اإلعددالن: احمددد عددادل را ددد. د (19)
 . 11د10ص ،1161

 ،دار الكتدد  ل طباعددة والح ددر ،التدروي  واالعددالن: سدمير عبددد الددراام العبدددلي .د (18)
 .20د 11ص ،1113 ،الموصل

 ،عمددان ،ن الت فايددوحي وتددأةيرس فددي ال م ددوراالعددال: سددعد سدد مان الم دد داحي . د (17)
 . 42ص ،2011 ،دار اسامة ل ح ر والتواي 

( غيدر مح دورف)رسالة ما سدتير  ،اإلعالن في ت فايون العرام: محمد ر   كا ا( 16)
 . 11ص ،1118قسا اإلعالا عاا  ،قدم  الت  امعة بغداد د ك ية اثدا 

 .88ص ،1116 ،لدار المصرية ال بحاحيةا ،القاهرف ،اإلعالن ،محت الحديدأ. د(  11)
المطبعددددة : عمددددان ) العالقددددا  العامددددة واإلعددددالن فددددي الردن  ،أحمددددد أبددددو غدددداحا( 20)

 .31ص(  1164 ،الوطحية
 . 87ص ،مصدر سابم ،محت الحديدأ. د (21)
(   1161 ،دار الح  دددة العربيدددة ل طباعدددة: بيدددرو  ) اإلعدددالن  ،أحمدددد را دددد. د (22)

 . 11-10ص
 . 4-3ص ،مصدر سابم ،ا حمودأباس (23)
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واارف الةقافددددة : بغددددداد) مددددن تددددارين الصددددحافة العراقيددددة :  الددددد حبيدددد  الددددراوأ . د (24)
 . 23-22ص(  1176 ،واإلعالا

رسدالة ما سدتير  ،اإلعالن في الصحافة العراقيدة: عبد المحسن س مان ال افعي  (29)
ب امعددددة بغددددداد عدددداا قدددددإم  الددددت قسددددا اإلعددددالا فددددي ك ّيددددة اثدا  ( غيددددر مح ددددورف)

 . 119-113ص ،1161
أي دول عداا  21صددر العددد الول مح دا فدي  ، ريدف عراقيدة أصددرها حدورأ ةابد  (28)

وقدددد اسدددتعار صددداح  ال ريددددف حدددورأ ةابددد  هددد ا االسدددا ل ريدتددده مدددن أسدددا  1131
وهو ر دل هداال وكاحد  م حتده السدرقة ومعدروة بمغامراتده وحكاتده ( أحمد حبابوا)

وا ةالةدداك بةمدداحي صددفحا  وكاحدد  تددوا  ع ددرف آالة حسدد ة وكاحدد  تصدددر كددل يدد
 .من كل عدد 

 ،(30)الس سدددددد ة اإلعالميدددددة  ،واارف اإلعدددددالا: دراسددددددا  فدددددي الصدددددحافة العراقيدددددة  (27)
 . 89-83ص ،بغداد ،1172

دار : بغددددداد ) تطددددور الح دددداا الصددددحفي فددددي العددددرام : وائددددل عددددا  البكددددرأ . د (26)
 . 46ص  (1114 ،ال رون الةقافية العامة

ودورس فدي التدروي   ،اإلعالن في وسدائل اإلعدالا العراقيدة: عبد المحسن ال افعي (21)
 .  191ص ،مصدر سابم ،ل محتو  الوطحي

 . 288ص ،مصدر سابم:  عبد ال بار محديل . د (30)
 . 23-22ص ،مصدر سابم:  الد الراوأ . د (31)
فددي اعددالن عددن  ددركة  1101ح ددرت ا  ريدددف الرقيدد  عدداا  ،أول صددورف اعالحيددة (32)

اإلعددددالن فددددي الصددددحافة  ،عبددددد المحسددددن ال ددددافعي: أح ددددر. المحسددددو ا  الوطحيددددة 
 . 119ص ،مصدر سابم ،العراقية

 . 89ص ،مصدر سابم ،دراسا  في الصحافة العراقية (33)
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مح ورا  واارف الةقافدة  ،بغداد ،من تارين الصحافة العراقية:  الد حبي  الراوأ.د (34)
 . 21ص ،6والفحون 

الصددددحافة العراقيددددة وات اهات ددددا السياسددددية واال تماعيددددة : محيددددر بكددددر التكريتددددي.د (39)
 . 93ص  ،1181  ،بغداد ،مطبعة االر اد ،والةقافية

 ،عمدان ،اإلعدالن فدي الصدحافة العراقيدة القديمدة: عبد الدراام محمدد الددليمي . د (38)
 . 4ص، ،2006 ،الرافد ل طباعة والح ر
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 مصادر البحث

 ،المطبعدة الوطحيدة: عمدان  ،العالقا  العامة واإلعالن في الردن: أحمد أبو غاحا  .1
1164  . 

 .1161 ،طباعة والح ردار الح  ة العربية ل  ،بيرو  ،اإلعالن: احمد عادل را د .2
س سددد ة عدددالا  ،الكويددد  ،تر مدددة لي دددت ال بدددالي ،عحددددما تغيدددر العدددالا:  ددديمب بيدددر   .3

د  120ص  ،1114 ،  دددب الدددوطحي ل ةقافدددة الفحدددون واالدا الم( 169)المعرفدددة 
121 . 

مكتبدة عددين  ،2ط ،العالقددا  العامدة د المبداد  والتطبيددم: حسدن محمدد  يددر الددين  .4
 . 1180 ،القاهرف ، مب

 ددددركة  ،بغددددداد ،1  ،أساسدددديا  البحددددو المح  ددددي: حميددددد  اعددددد محسددددن الدددددليمي  .9
 .   2004 ،الح ارف ل طباعة والح ر

 ،واارف الةقافددة واإلعددالا: بغددداد) مددن تددارين الصددحافة العراقيددة : الددراوأ   الددد حبيدد . 8
1176 . 

 ،1172 ،(30)الس سد ة اإلعالميدة  ،واارف اإلعالا: دراسدا  في الصحافة العراقية . 7
 .بغداد   

دار  ،عمدددان ،االعدددالن الت فايدددوحي وتدددأةيرس فدددي ال م دددور: سدددعد سددد مان الم ددد داحي . 6
 . 2011 ،اي أسامة ل ح ر والتو 

 ،دار الكتدددد  ل طباعددددة والح دددددر ،التددددروي  واالعدددددالن: سددددمير عبددددد الدددددراام العبدددددلي .1
 . 1113 ،الموصل

 ،ال امعة المستحصرية ،بغداد ،اإلعالن بين الح رّية والتطبيم: عبد ال بار محديل .10
1162  . 

الرافدد  ،انعم ،اإلعالن في الصحافة العراقية القديمة: عبد الراام محمد الدليمي . 11
 2006 ،ل طباعة والح ر
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المرسسدددة العربيدددة  ،بيدددرو  ،ال ددداك الول ،موسدددوعة الف سدددفة: عبدددد الر دددا بددددوأ . 12
 . 1164 ،الطبعة الولت ،ل دراسا  والح ر

 ،بدددددون اسددددا ومكددددان الطبدددد  ،د ميالدهددددا وتطورهدددداالصددددحافة العراقيةدددد: فددددائم بطددددي. 13
1181. 

 ،عمددان ،لبحددو الع مددي فددي الع ددوا واإلحسدداحيةأسددالي  ا( : وآ ددرون)فددواأ غرايبددة . 14
 . 1177 ،مطاب  ال معية الم كية

محددددداه  وأسدددددالي  كتابدددددة البحدددددو الع مدددددي فدددددي الدراسدددددا  : كامدددددل حسدددددون القددددديا . 19
 . 2008 ،دار السيماك ،بغداد ،اإلحساحية

السددب الفحيددة لتصددميا اإلعدالن الصددحفي فددي الم ددال  : محمدد أحمددد أبددو فرحدة . 18
ك يددة االدا  بسددوها  د  ، امعددة أسدديوط ،(غيددر مح ددورف)الة ما سددتير رسدد ،العامددة

 .   1163 ،قسا الصحافة
 ،التغريدددد  الةقددددافي فددددي االعددددالن الت ددددارأ: محمددددد بددددن ع ددددي بددددن محمددددد السددددويد . 17

 . 2006 ، امعة االماا محمد بن سعود االسالمية ،الريا 
دار م دددد  ،عمدددان ،مدددةالدعايدددة واالعدددالن والعالقدددا  العا: محمدددد  دددود  حاصدددر  . 16

 .   1116 ،الوأ
 ، امعة بغدداد ،رسالة ما ستير ،اإلعالن في ت فايون العرام: محمد ر   كا ا . 11

 . 1118 ،قسا اإلعالا ،ك ية اثدا 
 . 2000 ،الدار ال امعية ،االسكحدرية ،اإلعالن: محمد فريد الصحن . 20
دراسددة فددي االسددت داما   اإلعالحددا  الصددحفية د: مددراوم عبددد الحكددا العددادلي . 21

 .  2004 ،دار الف ر ل ح ر والتواي  ،القاهرف ،واال باعا 

 .1116 ،الدار المصرية ال بحاحية ،القاهرف ،اإلعالن : محت الحديدأ . 22
 ،الصحافة العراقية وات اهات ا السياسية واال تماعية والةقافيدة: محير بكر التكريتي. 23

 . 1181  ،بغداد ،مطبعة اإلر اد
دار ال دددرون : بغدددداد  ،تطدددور الح ددداا الصدددحفي فدددي العدددرام: وائدددل عدددا  البكدددرأ . 24

 .1114 ،الةقافية العامة


