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-اها.ابض

الشكل:حيثمنفهي

هذا8روويرأتض،بينأهماوسطاوتقفوالكتاثالجريثه1ءنتختلف

!أليل)،يقالكماالجريثغ!يذة...وال!قالتامللىدالاختلاف

الاعداد،بنالزمنيبالتراخيالا"ش!راواسبىكلفيث!ءكلمن

الهـلكل.1م!لةاعدادعنت!ختلفلاار،كلكرواياتالكتبوسلرل!ل

المقالاتهـنمزيمجابنائهابكونالكتابءنالمجلةتختلفوأإد

لاالقاركلاوان،والتقاريروالمأنالاتوالمسرح؟؟تامثمعرواوالقصص

!هطيضفنار!ووانمانهايتهالىرررايتمنالكلتابيةراك!ايقراها

الراهن.ومزاجهوذو؟"حاجاتهوحسسببوررية

الفظ"المتعددالعامأجم!رهايئ،اخرثر!المزيجهذاعنوينجم

مكنية.اومتخصصةالمجلة-كونانالا...الخاصالكتاب!وجمهـر

الراقيةالم!فانالاولىقرا،دهفيسهجملكلاالكتابكانواذا

الكتببكضفيهاصبحتالذيأاو؟تفيايغماذلكالىتهيل

للاست!ع!.قابلةالعطبسيعةايىوميةكالجوائدالطبعيئةالر!

المضمونحيثمناما

اوعاءاهذاليستالمجلةانالىالذهيحطالذيالراءعهممفن!

الاهلاربينليا2جمعايج!عانالا"!ةمنلهليسالغيالفارصكا

الادب!.الاسماء!يناوالادبية

دهعلوأ،يسإأمدويمدو،يعإأإذىويإألوحي!كاأإظأإطا.ماو

الث!لانعلبهاتيدااكءالارضوهي،و؟خاصعمويمثماطر،وينغعل

ىوف،غذاءهاتستمداعماق!إثمن.حياتهاوالفكريةالاديبةوالبراعم

النباإأ،جبأوالجذرعلىااجلرفيحوروتتبلورتتجمع؟حىتتمانطاأإك،

يلالله.اويأحه."او-ااإنبات

منوجامعه،الامةوذكرة،الترا&حافظةهذامنكثروهىأ

البحثبحريةالرسميةالجامعاتمنلمجرهاعلىكأإنفووأإلجامعةينصملم

الجامده.والاعرافالتقهـاليدمنوالم!للوتجثد،ـالمستمروجرأ-يه

والقلمالوءنيال!حررحركهـةفىث؟المجلةلورعناحديثوا

كمصطلحالصحيفةدورصالحديثمنجزءهوانطوالابداعالاجتماعي
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الاصا!لتوسيعتسصانبالسلتنفردحينالصحيفةوتستمطيع
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فيالشعبيةالبطولاتوخلق،الجماهيبأإروا؟لانتباهو،لمركيؤالفكرية

الت!ميةخدمةفيسيا--كأحواراتوالأامة،والمجتمعوالفنالفكر

ا!اح!مةاوواؤلفص!!و.العاموالئو!العامالرايومحوينالقومية

صحفية.تشأن"خماحهلاتبما

ومحرضاحصعاعياداءيةل!تالصحيفة1بان:يقوللينينوكان

حلمدادةبرهنفاخلأإ!هياوأإد،ا-أإأبرهاعيمصأإمهيوانمافحسبجماعيا

الطبقىيالىضالاشراراتمنث-ارةكلفيينفخانيستطيعهالل

عاماءحريقامنكاوجعلالشع!بيوا،سحط

تعاونيةمنأإهةهيانمافةالصيمحولتنإأونانأإ!المنظوإأوان

صدورانتظإاممنأإإأمةبمواعيهلألصلتعليماتوتتلقىعفوياتتكون

2س!هك!د!اقاعدةاكوئطوالتنظيمصلابةتزدادالومنوبمفي،الادداد

وتضحية.بشرلىالصحيفةوراءأإلوثوفأ

فيلانهاالصحافالةحريةأإعهيهـمبدأيرفغىلينأينكانه!ناومن

ا!حرربرمعنىالحريةيفهـموكان،السصاسبمالتنكليممبداتساوينظره

اةوضوية.اوأالوصوا!يةمنوالتحررالرالسطلمن

ادورافان،الواقعهووهذا،ال!لفيالصحأفةتنفردلاوحين

*؟نفحيث..الروضاننالمستوىباختلافيختلفبهتضطلعالتيم

ويأإغصاولدورهاينأإمشمتنوعةووسائلهاعديد"والاعلامالتعلمفرص

..اه!ننهاوأدورهايتضخموالوسائلالفرصى"لمكتتضا!لوحيث..

ا،علاموسائلاثارالىاثرهاضم-وىيمكلنهالاالحاتينكلتاوفي

م!ماهي!هرلابيالع!ا!ن!وفيالحرفتانشانهاالاخرىالجماعية

.اأإلماتغيرهـمنمعالا

!عراهية:بال!ة"يفمرفسثافب"

:والقانونالعراقيةالمجلة1()

4اسأيإأثروطاحالياالنافذالقانونكىالعراقىأالمشرعيضإألم

م!ومغيرمالكهايكوناطاشترطهماوكل،المجلةاجازةطريئفي

مإمايكونوان،با!شرفمخلةجنحةاوهـه"سيةغيربجنايةعليه

حاملااواصح!نانقابةمنجدارةبشها!هومزوداصدورهامكانفا

العراؤيينوغيرالعراؤي!ينب!ينويساوي،مت!خصصأإجامعيةشلادة

قيودايةيشترطولم،المعنويوالشخصالح!قىالشخعى5وبين

ماليإهأ.

ا"حاففي..الترخيصاجراءاتكذلكب9الهراا!شرعيشرو!د

واحدشهرمروربعدمجازةالمجلةتعتبراليهاالمشارللشرو!التوفر



ويحئ،الطلبألاعلاموز-الررفضاًذاالا،الطلبتسجيلتاريخمن

العراقيلغيربرالنسبةاما،الوزراءمهـجلسلدىالاغراضطلبهرقضلمن

الخارجية.وزارةموافقةمنبدفلا

نشرتحرمالمجلاتضالشثرعلىقيوداالعراقيالمشرعوضعوقد

ورلشيالثورةقيادةمجلسواعضاءالجمهوريةلرئشىيسيءماكل

وحرمة،الثورةومفاووءمالخارجيةالعرايوعلافاتوالورراءالورراء

ماكلنشرالمشرعومنع.العراقيةوالثملة،الخلقيةوالقيمالاداب

والافليمميةوالرجعية،والانفماليةالاستعماريةللاؤكارترويجايعتبر

يحرضوما،والحزازاتالبغضاءيثيروما،والعنصريةوالصهيونية

فىيوشوما،!شهـبهياابا،ديانطعنايشكلوماالجرائمارتكابعلى

.العاموالادعاءالمحاكماتسير

فيالةمجلسواعصاءالجمهوريةرششتصريحاتلنشربراشترط

ومداولات،للمحاكمالسريةوالمحاغو،والوزراءالوزراءورئيسالثورة

دس!التحقيقوسير،الثوليةوالاتفاقهـياتوفىراراتهالوزراءمجلس

ا*تلقةاوالقوارات،المسال!!ةالقواتحركاتاوامروا،الجرائم

الحصول،العه!وتباثلالجمركيةوالمتعريفةوالاستكلادبا!سرميرة

المص،صة.الجهاتمناذنعلى

غيرهاقبلالسدةعملتح!توجيه!انهاالقيودهذهوحقيقة

.العامللقطاعملكهيانماالمجلاتاوبضمنهاالواقيةالصحافةجللان

التالية:احالاتافيالمجلةترخيصويلغى

شخصلأكانانإالمعنويح!ةشصيتهوزوال،المألكطلبعلىبناء

09واسبوعيةكانتاذايوما6ةأصمورهاتاخرعلىوبناء،م!عنوية

شهر1وستةشهريةكانتاذايوما012وشإريةنصفكانتاذايوما

سنوية.كانتاذاوسنتينةصليةكانتاذا

،الثورةعلىخطرايشكلماالمجلةنشرتاذاالترخيصيلغىكما

.مشروعغيرواستغصابتزازوسيلةالىتصاـتواذا...والامن

.الوفراءمجلسلدىالاعتراضاجازتهالغيتلمنويحق

العراقية:المجلةتارشخ)2(

مجلة963اليومحيتىالهـصحافةعرلىمنذالعرا!فيصمر
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ميوكانت،عريقةتاريخيةمدنوا،وصلوالنجففالبصرة

العواصممقامتقومسياسياعتبارم!حلالعرايزلاريخمنفترات

السياسية.

احتسبوربم!احديثاانشئتامحاضتانف!ماودهوكالمثلىاما

التيالمدنضمنصحفهمامعلوماتنامنهماسضقينايئالذالصحافةباحثو

بها.ترتبطانكانتا
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بمدتجدامت!نابعهموجاتكاىالر!كةتاريحا!اًلجدولكلنااويبين

ولكل..الالبزرحالةي!لحتىرويدارو!دامناسيثهتنخ!فضثمعال

الخاص.محواهاالموجيهذهمنموجة

حريةمنالسلطةبخوفالجفىرظاهإرةترتبظالملكيةظلةفط

واؤ!وقد...ظلها!ت!ملاًلتيالاجواءتعقيمفىاورفبشهاالرأي

ى-انتالقيالمركزيةالمعاهدةالىاله!ا!انضماماليهاًلمشارالجزء

.بغدادبحلف،مرف

ا!لمطةي!ملاتالىا!كأرحالةتشير!قالهالكريمعبدظلوفي

.الفبردوعبادةالدي!تاتوريةالىالصاهيريةمن

اسذيالمع!؟داىاالجزرحالةتشيرالكارهـكطالحكمظلوفي

الشسعب.لحكمنتصدىاتيالان!راراتا!هاتؤول

ارادةمطا!ءنمطهلمرهـ!وتووز17ثورةبعدالارفامتفهاؤلاما

7ية.الاشتراؤوانينابرز1وهيتخططوالىال!تنظيم

اعراقية:االمجلذتاريخفىتأملات)3(

يلي:مااقيةالعمالصحاشكألار.خلراسةلناتبين

كانت6891تموئر17ئورةقبل4-قىالعراالصحاققيتاىيخطيلة-ا

افرديةاهذهوبسمباالغالبيةالنسبةهيالفرد-فىاكشاريعنسبة

عددمناممثرمنهايص!رلم؟المجلاتبعضانحتى!ص!رةاكمارهاكانت

كلهدين.اوواحد



وزيادةاكجلةحجموكبرا!باعيةالدوررةانتظامان!لاحظ-ب

الجماعيةلص!حفمزاياىنتالصحفيها!اثهوتوفرالصفح!لم!

وتفشيالاصدار،فيالراخي،الفرريةاك!ج!فييقابل!..تالرسمية

المجلةهويةوتعروالاخراجوسوءالواحدالعددفيالازلوابمظاهرة

تهـذيبيةتاريخيةالهجيةأ:ازهااليالمجلاتبعضتشيركانتحيث...

.(رياضيةفكاهية

الصحفكانتبينمابفطدمدينةفيالنرديةلىالمجونتركرت-ج

المطةكانتوبينما.العراقيةالمدنلتغطيةرزطلعوالصماء!ةالرسمية

الالسيمتعث!ةوالجماعيةالرسميةالصحفكانتاللنةاحاديةالغردية

.(!ربيةسانجليزية-فرنسية-!؟رسية-تركية)

المجلاتينعناووكثرةالعراقيةفةالصطببلوغرافياتفمضإنسد

يعلمابقدرالصحفيةا(؟سساتفيونمووحصوبةازرهارعلىيدللا

بحيثالكفاحمواصلهعلىوحرصهالدائبالعرا!يالصحفينضالعلى

واعطلتاواجافيتهاسحبتمسمياتمحللتحلجديثه"تمسصهاتولد

...عجلتها!"العصيووضعتاصحاب!!ثرد

لمصحفايتلقواانالعراقيةالصحف!المشنركونااعتادوفد

د!وهلما-دادافي!اشتركواالت!*الصحفعنتعوضهمب!يشتركوا

.الثؤاكبدلمن

الان..العرافيةالجلات)4(

لأفسام.اربعةاليينقسمالعراقيةالمجلاتواقع

الحكوميدوالاجهزةالمؤلسمماتثصمرهاالتي:الرسميةالمصت-ا

ووزارةودوائرها،التربيةووزارةو!وائرهاالاعلاموزارةمقدمغهاوفي

العلمية.والمجامعبهاالمرتبطةوالجامعشالطميوالبحهثليالطالتطيم

القطاعاتاكبروهي...الاعلاموزارةلمجلاتموجزعرضدليوفيما

:للصحفافتجةا(لرسمية

للصحافة:الجماهيودارعن-صدر

.مصورةعامةاسبوعية:با*الفمطة-ا
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يةالد!بال!راساتتختصش!ية:ارررجماالمثقفم!ةص!2

سية.ياهـصاو

والاسلاميالمردمم!بالتراثنمنىهـ!مليه:الموررمجلةس3

.النصوصوت!قورت

.الاطانالبادبخاصةمصورةيةشص:مجلتي-4

الفولكلورية.بالدراساتخاصةشهرية:الشعبيالترافىمجلة-ا!

الفرنسية.باللنةتصدر!علية:بغدادس6

التالية:لم!ت9الاخرىالاعلاموفىارةمؤسساتعنوتصعر

العامة.امرديةالثقافةمد-سيةصدرهاسالجديدالمثقف-ا

العامة.الفنونمديريةتصدوهافصلية:الفنون-2

للاىاعةالعامةالمؤ!سسةتصدوهاش!ية:والتليفزيونالاذاعة-3

.نمزيولتلهاو

العامة.الائارمديريةتمدرها!صلية:سومرهـفيس4

اهـ،(حة.مصلحة!ص!رهاث!يمة:السياحة-5

دالرةتصعرهاوالباليةالوسيقىعنف!نية!شموة:القيثارة-6

الفني.المستشار

الحزبية:اعلق11سب

ظصةيلاشترايهالربيالبص!حربمجلة:ال!صبيةالثورة-ا

.بالامضاء

العرافي.الشيوعيالضبا!بامثر:الجديع!الثقاف!-؟

وا!مها:والجمعي!الشعبيةالمنظمشصحافة-ب
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.العرا!شباباتعادمجلة:الشبل!سا

.ال!اقنساءاتحادمجلة:المراة-2

.العرا!لطلبةالوطنيالاتحادمجلة:الطلبةموت-3

.العماللنقاباتالعامالاتحادمجلة:الممالوعي-4

افلاحية.اللجمعمياتاله،مالاتحادمجلة:الفلاحموت-5

المعلمين.نقابةمدة:الابرالس6

العراقجين.الادباءاتحادمجلة:المعامداًلاديبس7

العراقيين.ارولفيناتحال!مجلة:الكعاب-8

العراؤيين.الحقوقميينجمعيةمجل!ة:الحقو!-9

النجف.فيالادبيةالرابطةجمعية:الرابطة-.1

لعراقيين.االاقتصاديينجمعبفىمجله:الاقتصادي-11

المهن!عسين.نقابةمجلة:المهنسيس12

واهمها:الخاصالقطاعمح*ت-د

حميدصاحبهاثهربرنكلتعسرادبيةمجلة:الكلم"سا

المطبعي.

خالص.صلاحالدكتورصاحبلاادبيةشهريةمجلة:الثقافة-2

حسنمحمدالشسيخصاحب!ادبيةشهريةمجلة:البلا4س3

يالين.آل

:وصلمشلعا!-ث!عا

المشاكل:11(

يلر!م:ماالبراقيةالمطةمنهاتعانيالتي،لمشاكلمقدعةفي

المجلة:فيهتعملالذيالوسطمشكة-(

عالووسطا)كاميةال!دلمجلاتفيهكعملالذيالوسطان

تقال!يداكتبنى،ومسار/سهمجلاتهفيمتنوعثقافيمودثالىطمنن

بينالسليمة!رواللاؤساتالطبقيوالتفاوتكالقبليةمضغلفةوا!رافا

المصالحوانركاساتوالمجتمعالفردبين؟لتنا!ضوفوضىالجنسين

المشروعة.فيروالفرديةالفثويةوالاهواء

وفرصتهمةاتجديدواصصبةالوكةمحونالوس!هذامثلوكل

"ضمونة.غيروالتطورالنجاح

لعوا!ية2المصةاعنفادفىينجم:ال!حفيةاكالةثخلةسيه

تصنطا!ت!ثمالرديءالادباكواممنحيمرامعاناتهاالبريديةالمأتطى

وترهقها.التحريرهيئةعلى

حتىللنمثرطريقهياخذجمادماالبريديةالادةهذهبعضانكما

علاقات!عقدمما..مسروق!ةاواخرىامجلةفيمنشورةبافهانفاجأ

.الادباءمنبهيستهانلاعددمعالزمنبمرورالتحرسهميئة

ب!ينالتحريرهويةيمزقالذيالااـحاحالصحفيةالماثةمشحلومن

للكاتبالمجالافساحوبنمنهاالتقليلاوالمترجمةالادةمناحثار

العربي.الوطنفيالقوميةالا!معلىالانفتاحاواالوطني

حضة1االصحفيةا!-اتانشكلا:الطباعةمشكلة-!

وحدهاالتكنولوجياتقعمهااتيالتسهي!منتستفيدوالتيالتحهيز

والصموهـوالنمو.البقاءعلىالقاثرة

الدولفيبسرعةوتتفخمتتسموالثقافيةإلاعلاميةوالحاجات

علىقغطايسببمطونموهاليعشولوجيالتضخمسرعةتفو!النامية

نلمممع"ماوهذا-المطبعةفنجد...طاقتهافولىالتكنولوجيةالاجهزة

صدوراقمامفييوثبرعماالطلباتجميعتلب"تستطيعلا-العراقفى

صدىص!،فةكونهاالىبالتاليويؤديالمص"عبامامهاويحلقا"جلات

.نبوءةصحافةلا

كفاءةمشكلةتواجهناالمشكلةهذهعلىالتنلباستطعناوأذا

الطبا!إالفونتيك(الحرفندرةمنتعانيمياحاديميةفالم!المطبعة

الانتشارقاليلة(الاجنثيةاللغاتابجديةأو(*!ملاليةالرموذ)و



الافأريقية.اللغائوخاصة

طناعةانلسابقةابالمشكلةيتعلقمما:الفنيالاخراجمشكالة-د

المثمرفينوتمنحجيد!ضفمنورقاتتطلبوالهليوفرافور...الاوفست

ثمة9وترفعللونوتروجالصفحاتتنظيم!كبيرةمرونةالطبععلى

كل-نافضلالمجلة1امامالفنيالاخراجفىرعرانيعنيوهذا..الصور

وهيوالرسموا!تلوينللضفنياكالراوتتطلب.اخرصحق!ينوعاي

هذاولبماوالذين..الفنيةالتربويةمناهجناحلرود!ناثرةعملة

مضتعيعن.غيرولصهالميدلأن

لمانكناباالكتابولامجلةالمجلةتكونلا-التوزيع!كلةهـس

المطبأوعيتذوثأواعكادربدونالهدفهذايتحققولنالقارىءيصل

كما...اواثعاهظضوء!!يوزعلكيالثقافي؟لواقعابعادويعي

العراأثخارجتورجمهاامامالصعوباتتذلميلالىاو؟را!ميةالمجلهتفتقر

التوزإ-اجهزةتتقاضاهاالتيالأاليهالنسبةذلكالىيضافه..

اغلالى.أاسعرمن%05-.3تبلغحيث

:الحاول)2(

41شار،كلالمفعلىالتفلبفي*ةمةا)تاليةالحلولانواعدققد

اليها:

لهايكتبلنفرديةب!اريعالمتخلفالوس!مواجهةان-ا

اجهزةمنبحهازالمرتبطاوالجماعيالمشروعانواعتقد..النجاح

النضال؟عباءتدملمنويمكنالثباتعلىيساعدالوطنيةالسلطة

تعتمدلاالثوريةالاجهزةحساباتلانالرسالةتحقيقويسهلالصحفبم

يهملأمابمقمرالمأديةالارباحت!يقالىسعىولااننجاريةالناحية

التقدميين.والادبالفكروازدهارالعامةالمصلحة

فيعيوبهامنكثيروتلاننال!حفيةالمالة!كلةحليمكنبس

والقصائدوالقصميالمقالاتتسو!الىقسعىادبيةوكال!ةتكوينحالة

شانشان!افركةطرتقعنوا(صلاتالكنابببئافىفباطحلقةوتكون

.بالاخباراليوم!يةالجرالدتمون؟أتيالانباءوكا!ئ

اسؤوالم!ررينالكعابنقابةالوكالةهذهمعتتعاونانباسولا

الصحفيين.بنقابة

فيوالتوسعالمايىفيالاعتماداتبتوفرالطباعيةالمشاكلحلو-ج

مطبه"تاسيسااًلمفيدومن..ماهرطباعيكاأدرويمريبالمطابعاستيراد

منلديهامالاعارةمستعدةوتكونالابجدياتا،واعبجميعتزودمركرية

عندمطنعةلايةوالعله*"الاحصائيةوالرموزالانتشارقليلةالابجديات

الحاجة.

اعاالهفنيةدركو1وتهي!ئةالصحفبمالاخراجفنتطويراجلمن-د

فيوالايفاداتالزمالاتمنواحمارا،تشكيليةالننربيةمناهجفيالنظر

المتقممة.ال!دولاًلىالمجالهذا

اليهالنظرةتغييرمنيبداالصحفيالتوزيعأشكلةحلن2هـ-

وط!نيةسئوليةباعغبارهالتجاريةالسلعتوزيععنيحتلففهو..

وانا!وأسساتمختلفتعاونتستد!!المسئويىهأهذهومثل.حضارية

تركوعد!(اليهوالوصولالقارىءعنالبحت،التعاوندليليكون

وزلأرةاءهزةاًن.والطلبالعرضقافونرحمةقحتالصحفيالتوز!

الحكوميةالعوائروان..مكتبةكلالىالمجلةلايصالمدمموةالاعلام

وان..مكنبهكل؟لىالمجلةلايصالمدمموةالرسميةوشبهالرسمية

الىالمجلةلايصالمدمموةالرسميةولث!بهالرسميةالحكومهـيةالدأثائر

تع!يهملاوميالثقافةبحركةصلةعلىليظلواوموظفةموظفكل

الوظيفية.مناصبهم

ايةمبيالعاتترفعبانكفيلةالدمموأاتهذهمندثوةايةتاببفىوان

تطويرها.علىوتشجععليههبممااضعافمجلة
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