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ي العراق
 
ف سوي ة 

 
ة الن

 
ل الصحاف

 أوائ 

 

 

 

د د. ر    اض السن              يئ 

 

ي الخامس عشر من حزيران ذكرى صدور 
 
ي بغداد  1869صحيفة عراقية وهي )الزوراء( عام  أولتحل ف

 
 ف

 وطنيا للصحافة العراقية. 
ً
ي المصلح مدحت باشا والذي أعتبر فيما بعد عيدا

 عىل يد الوالي العثمان 

ي تاو 
 
ي العراق يرجع الكثبر من الباحثير  ف

 
ين  15 إلري    خ الصحافة العراقية بداية الصحافة النسوية ف تشر

ي من عام 
ي  1923الثان 

 إن إل ورأست تحريرها بولينا حسون،  أصدرتها ، وهو تاري    خ صدور مجلة )ليىل( الت 

ي العراق ليس تحديد بدايات الصحافة الن
 
توقد  ،الهير   باألمر سوية ف ي خمسينات القرن أثبر

 
 هذه المسالة ف

ي بعد 
ي العراق، وكان المرحوم روفائيل بطي رئيس تحرير جريدة  أنالماض 

 
تناول الباحثون تاري    خ الصحافة ف

ي  إلالبالد سباقا 
 
ات ف ، 1955عام  عىل طلبة معهد الدراسات العربية العاليةذلك فقد الق  عدة محاض 

ي كتاب د جمعت فيما بع
 
ي العراق ( ف

 
سبقه شيخ المؤرخير  العراقيير   . وكان قد مستقل بعنوان ) الصحافة ف

ي كتاب بعنوان )تاري    خ الصحافة 
 
ي فجرد كل الصحف والمجالت العراقية ف

المرحوم عبد الرزاق الحست 

نقابة الصحفيير  العراقيير  عام  إنشاء إنكما   . أجزاءه، ولم تصدر بقية 1935عام  األولالعراقية( صدر جزأه 

ز عىل  1959
ّ
   . هذا الموضوع مجددا  إثارةقد حف

              

 مفهوم الصحافة النسوية

ي بداية القرن التاسع 
 
ظهرت الصحافة النسوية بصورة مستقلة وأصبح لها كيان خاص بها مع تأسيس ف

ي أوربا
 
ها وحررها  (Curtis) عشر ف ي نشر

ي تاري    خ  أكبر بورك  إدوار مجلة بيت السيدات كرتس الت 
 
المحررين ف

 المجالت النسوية. 

ي مرص عام  إن إلوتشبر المصادر 
 
ولم تكن قد عرفتها دولة عربية  ١٨٩٢الصحافة النسوية العربية ظهرت ف

لن مرص شهدت نهضة صحفية لم تعرفها البالد العربية من قبل وهي حديثة عهد بالصحافة  أخرى،
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 أنوبصناعة األقالم ولما كان اغلب أصحاب الصحافة وحملة األقالم بها من الشاميير  كان من الطبيعي 

نوفل( وهي  )هند  نشاتأفقد  الرجال،تسع نسائهم إلنشاء صحف تعالج قضايا المرأة تشبها بذوي  هن من 

ي مرص تدىع مجلة )الفتاة(. 
 
ي اإلسكندرية ف

 
ي  ليىل مجلة وتعدفتاة لبنانية أول دورية نسائية ف

 أصدرتها الت 

ي  نسوية مجلة أول ١٩٢٣ (حسون بولينا) السيدة
 
  العراق.  ف

ي المتخصصة  الصحافة بأنها نوع من (المرأة صحافة)النسوية  ةالصحاف وتعرف
 المرأة شؤون تعالج الت 

ي  الصحافة ليست وهي  رجال وأصدرها بها عمل لو حت   وقضاياها ومشكالتها
 النساء بها تعمل أو  تملكها الت 

 .العامة األمور وتعالج

ي  الدستوري النقالب دبع الحالي  بمفهومها المتخصصة الصحافة ظهرتفقد  يخص العراق وفيما
 العثمان 

 المتخصصة الصحافة تكون وبذلك العربية باللغة الخاصة الصحف وإنشاء الحريات إطالق وبعد ١٩٠٨

ي 
 
  العراق ف

ً
  قديما

ً
ي  الصحف صدور بداية إل قياسيا

 
 العراق.  ف

:  مجالير   ليشمل النسوية الصحافة مفهوم يتسع  رئيسير 

ي  المرأة صفحات : األول المجال
 
 .  والشهرية األسبوعية العامة والمجالت اليومية ائدالجر  ف

   المجال
 
 فصلية.  ، شهرية أسبوعية، أكانت سواء النسوية بالشؤون المتخصصة المجالت ويشمل : الثان

ي  األول المجال عرف وقد
 
ي  النسوية الصحافة ف

 
ي  المجال أن إل ،الصحافة تاري    خ من مبكرة مدة ف

 ظهر الثان 

ين القرن وبداية عشر  التاسع لقرنا نهاية بعد واضح بشكل ي  العشر
 
ي  ف

 .وأمريكا أوربا قارن 

 :إل النسوية الصحافة تقسم التعريف هذا ووفق

 :العامة النسوية الصحافة -١

ي 
ي  النشاط بها ونعت 

ي  والمجالت الجرائد إصدار أساس عىل يقوم الذي الصحق 
 عام جمهور إل توجه الت 

ي  رىأخ قطاعات جانب إل النساء قطاع يشمل
 المعالج المتخصص النسوي المضمون ما بير   تجمع والت 

 .العامة اوالخاصة والقضاي العامة المختلفة المرأة لقضايا

 :المتخصصة النسوية الصحافة -٢

ي 
ي  النشاط وتعت 

ي  والمجالت الجرائد إصدار أساس عىل يقوم الذي الصحق 
 يتسم جمهور إلتوجه  الت 

 مضم وتحمل النساء قطاع هو بالتجانس
ً
  ونا

ً
  نسويا

ً
  متجانسا

ً
 .المرأة بقضايا متخصصا

ي  الصادرة الصحف المتخصصة وامتازت
 
ات المدة تلك ف   -: منها  عديدة بممبر 

 .مدة صدورها قرص  1-
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ي  اعتمادها  2-
 
 . الصحيفة لصاحب المالية القدرة عىل التمويل ف

 .المتخصص الجمهور محدودية  3-

  المباعة النسخ عدد قلة  4-
ً
 .لجمهورا لقلة تبعا

ي  اإلعالناتتلك    نشر  عىل اإلقبال وشدة، فيها  اإلعالنات نشر  عىل اإلقبال عدم  5-
 
 اليومية الصحف ف

 العهد وإعالن ١٩٥٨ تموز ١٤ ثورة قيام وبعد ،للصحيفة المالية المدخولت  قلة إل أدى الذي األمر

عت الجمهوري  الصحف واستمرت اختصاص معير   ذات رسمية صحف صدارإب المؤسسات شر

 ممارسة من بسبب حرمانها المطلوب بالمستوى تكن لم إنها إل ٢٠٠٠ عام نهاية إل بالصدور لمتخصصةا

ي  حريتها
 
 السياسة بسبب عداخل المجتم وانتقادات مشكالت من يدور وما أراءها عن التعببر  وحق النشر  ف

 . السابق النظام قبل من المهيمنة اإلعالمية

 

  الع
 
 راقرائدات الصحافة النسوية ف

ي تحديد التسميات 
 
ي الدقة ف

ي هذا المجال واأللقابولتوخ 
 
 أسساعتمادا عىل  ف

كل ذي حق حقه، وتالفيا لاللتباس   إلعطاءصحفية دقيقة  ألدلةموضوعية مستندة 

ي ها المجال وتناقل عنهم الالحقون وهكذا  فيهالذي سقط 
 
ون ممن كتبوا ف  الكثبر

نطالق منها لبيان من ينطبق عليه ذلك اللقب مع تقديم يجب ابتداءا حرص تلك التسميات ومن ثم ال 

ي تثبت ذلك،  األدلة
: الت   -وهي

ي العراق.  األولالصحفية  .1
 
 ف

ي لمرأة عراقية ) .2
 . (األولالصحفية العراقية أول مقال صحق 

ي العراق.  أول مطبوع نسوي .3
 
 ف

                                                   أول رئيسة تحرير عراقية.  .4

 أوائل الصحفيات العراقيات.  .5

ء من التفصيل.  ي
 وهذا ما سنتناوله بشر

  العراق األوىلالصحفية  •
 
                                                                                          ف

ي ظل النتد 1921قيام دولة العراق الحديث عام تصور ظهور هذا اللقب قبل  نل يمك
 
، ف ي

يطان  اب البر

ي التخلف 
 
ي من تركة الرجل المريض ف

وقلة المدارس وضعف التعليم وندرة  واألميةوكان العراق يعان 
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  والفنون واآلداب الذين مارسوا العلوم أوائل إن. لذا نجد آنذاكالمطابع، بما انعكس عىل واقع الصحافة 

 . آنذاك األوربيةحة عىل تطور المجتمعات بحكم كونهم طبقة متعلمة ومتفت األقلياتأو  األجانبمن كانوا 

ترود لو  أولإن  يطانية المس غبر ي العراق كانت البر
 
 Gertrud)يان بيل ثامرأة مارست عمال صحفيا ف

Lowthian Bell)  قية للش برسي كوكس ال ة الشر ي العراق، وذلك من مالسكرتبر
 
ي ف

يطان  ندوب السامي البر

افها خالل  ، يومية سياسية إخبارية تاريخية وتحرير جريد إدارةعىل  إشر عمرانية عربية  أدبيةة )العرب( وهي

ي بغداد عرب للعرب، المبدأ 
 
ي العراق بهدف الدعاية  أصدرتها والغرض ينشئها ف

 
ي ف

يطان  حكومة الحتالل البر

يطانيا والتأثبر عىل الرأي العام لصالحهم وكسب الرب  كية ليتست  لهم إللبر ب الدعاية الب   جانبهم وض 

ي 
 
جريدة العرب، وهي كما يدل اسمها ) المستوخ من  بإصدار العراق، وقد تم لهم ذلك  أجزاءاحتالل باف

يطانية المعلنة وقتئذ،  العربية ، والعمل من اجل نرصتهم (.  األهدافكانت تعلن تطابقها مع   إذ السياسة البر

الذي نال استحسان الش برسي  جانب العرب لكسب ودهم. ويقف وراء تسميتها بهذا السم  إلوالميل 

باستشارة من الكرمىلي وبناء عىل  األلوسي نستاس ماري الكرمىلي أو محمود شكري أ األبكوكس فيما بعد 

مواد الكتابة والطباعة من فقدان الورق يومذاك وأخذ جميع  إلأخبر صدورها تويرجع  بيل.  طلب المس

 غداة انسحابهم من بغداد.  األتراكقبل 

ي رسالة  إصدار بدايات مس بيل وقد وصفت ال
 
ي  إلهذه الصحيفة ف

 
 1917حزيران  25والدها مؤرخة ف

ا نتمن    محلية،عربية جريدة  إلصدار  الالزمةتيبات "تتخذ الت  تقول فيها: 
ّ
وقد تأجل  كلنا.   صدورها  كن

 ه فيها. لكن إصدارها كان سيتأخر لو لم أظهر رغبة شديدة ل، الالزم الورق لعدم توفر  اآلنصدورها حن  

  استحدث وظائف خاصة الهم  ما ك،  محررا رسميا فيها  المست  فيلن    فعي ّ  
 
  بغداد بي    أصدقان

 
العرب ف

  هيئة تحريرها، وسنصدر 
 
جريدة ال ألنها )العرب(  عليها اسم أطلقوقد تموز،  من األولاليوم  عددها ف

   األوىل
 العهد الجديد من حرية العرب". مستظلة بظل  تصدر الن 

ي رسال
 
ي عام  9المس بيل بتاري    خ  تة لحقة كتبوف

ين الثان  ي جريدة  إل 1917تشر
 
والدها تصف له عملها ف

ف ضاحة بانها رئيسة تحريرها العرب الملذة،  بدأت اضطلع ببعض الواجبات الجديدة"قائلة:  ، وتعب 

ة ومنها تسلم رئاسة تحرير    نصدرها. ولدي مشاري    ع كثت 
تجعل من ))العرب((، الجريدة العربية الن 

   أكت  هذه الجريدة شيئا 
 
  الداخل. وأنا متأكدة من أن  األنحاءحيوية، بتعيي   مخابرين ف

 
ين ف ومخت 

خرج من دون فانوس، سيهتم أكت  مما  ألنهفالن ابن فالن وفالن قد غرم  أنجمهور القراء، حينما يقرأ 

  بالد الفالندرز  أنباءيهتم بقراءة 
 
، مثال. ال عن قصف قرية مجهولة ف  

 
انستاس، يأتينا  األبمحرر الثان

  
 
ّ الم األسبوعمرة ف   ليقرأ عل 

  . وهو أراقبها قاالت الرئيسة الن 
 
يذكرنا بأيام  األصلعرن   من لبنان ف

  لغته، ويتكلم الفرنسية ويكتبها كما يفعل الفرنسيون أنفسهم ..."
 
 . شورس، مثقف كبت  ومضطلع ف
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رمضان  14) 1917تموز  4م يو من جريدة العرب  األولوقد صدر العدد 

وكانت غبر يومية  -أشهر األربعةبعد احتالل بغداد بما يقرب من  أي -( 1335

ي بداية عهدها  وتصدر بصفحتير  
 
 الستة، وظلت عىل ذلك مدة بير  يوم وأخر ف

، ثم بصورة غبر منتظمة األولير  ، كما كان ظهورها خالل الشهرين األولاشهر 

، وكان آخر عدد 3/10/1917بتاري    خ  28 يومية منذ صدور العدد  أصبحت

كانت   إنها فيه  كل ش. ومما 21/5/1920بتاري    خ  872صدر منها هو العدد 

تعبر عن آراء سلطات الحتالل، ومن غريب ما وجدنا فيها مقالت تندد 

ي  وأجلوهملكونهم اضطهدوا اليهود الصهاينة  باألتراك
 
عن بعض مستعمراتهم ف

، وتدعو    منحهم إلفلسطير 
ً
 هناك. وطنا

ً
ي  قوميا

 أصدرها ومع ذلك تعد هذه الصحيفة أول الجرائد الت 

ي  أصبحت أنالحتالل لما تشتمل عليه من خصائص الصحيفة، وخاصة بعد 
 
يومية منتظمة الصدور ف

ي  -أي بعد مرور قرابة الشهرين عىل ظهورها 1/9/1917
 
من ناحية، وان صدورها بهذا المستوى جاء ف

ة الصحفية اليومية منها  إل أقربالبرصية ما تزال فيه  وقاتاألوقت كانت فيه  من  -الصحيفة إلالنشر

 . أخرىناحية 

ي  الكتاب وصفوتهم أحسنوقد اختبر )
 
ه( للمساهمة ف ي غبر

 
ي العراق وف

 
ة  ف تحرير الصحيفة، لذلك تجد خبر

ي تحريرها لقاء أجور مغرية 
 
الفضيىلي وكاظم شكري  أمثالكتاب العراق وبعض كتاب العرب يشارك ف

ي  أمير  ومحمد مهدي البصبر وعطا  األزريالدجيىلي وعبد الحسير  
 
 والشاعر جميل  أنقرةوزير العراق ف

ً
لحقا

ي لندن. وقد ذيلت اغلب مقالت 
 
ي الزهاوي والدكتور نجيب الدمنازي وزير سورية المفوض ف

 
صدف

ء السماء( و)ابن حالل( و)ابن بابل( الصحيفة بتواقيع مستعارة )كأبن العراق( و)ابن الرافدين( و)ابن ما 

( خشية التهام بالتواطؤ مع  ي اإلنكلبر  و)ابن ذي الجنتير 
 
. وقد استمرت الجريدة بالصدور حت  احتجابها ف

. 872صدر منها ) الثالث سنوات، ومجموع ما يقارب  دامت ما  أن، بعد 1920مايس/ / 21
ً
   ( عددا

ي مجلة العرب إل باإلضافة
 
افساهمت المس بيل ، فقد "مساهمتها الرئيسة ف عل مجلة  باإلرسر

  
  بغداد كل ثالثة اشهر  أصدرتها )الخزانة( الن 

 
مرة واحدة )أي فصلية( باللغتي    لجنة مكتبة السالم ف

يةالعربية    وصف الكتب القديمة ونقدها  واإلنكلت  
 
المكتبة من التآليف  إىل ىما يهدكل لللبحث ف

ي ترد العراالحديثة" 
ة منومن الكتب الت  ي صدرت للفب 

ي تصدر فيه وقتذاك، والت 
ي كانون ال  1ق والت 

 ثان 

 حت  نهاية العام المذكور.  1923

ترود بيل هي أول ومن هذا العرض الموجز يتضح لنا  ي  امرأةأن المس غبر
 
غبر عراقية دخلت عالم الصحافة ف

ي بها ) أبوابها العراق من أوسع 
عندما تولت مهمة رئيسة  سة التحرير( ومارست مهنة الصحافة فيهرئااعت 

افتحرير جريدة العرب وتولت  الفعىلي عىل المطبوع المذكور ووجهت سياسته الوجهة المطلوبة  اإلشر

، وبذلك يكون عملها اول  ي
يطان  ي  ةنسوي مساهمةوالمكلفة بها من سلطات الحتالل البر

 
العراق صحافة ف

 الحديث. 
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  المرأة عراقية •
                                                 أول مقال صحف 

ي العراق قبل  أنعىل الرغم من 
 
المس بيل قد دخلت عالم الصحافة ف

ي صحيفة  -وما يبدوعىل  - إنها  إل ، األخريات
 
لم تحرر شيئا سواء ف

العرب أو مجلة الخزانة، حيث اقترصت مهمتها عىل رئاسة التحرير 

اف   كتابها والعاملير  فيها. سياستها وتوجيه   إدارةالفعىلي عىل  واإلشر

ي معظم الصحف والمجالت 
 
ونتيجة البحث والتقصي الدؤوب ف

ي العراق 
 
ي  مرأةامقال كتبته  أول إلفقد اهتدينا  آنذاكالصادرة ف

 
ف

( عربية عراقية كلدانية)( والموقع بأسم مستعار هو طائفة من العراقيي    )إلالعراق وهو بعنوان 

ي مجلة دار السالم 
 
ي كان يصدرها المرحوم والمنشور ف

ي عددها  األبالبغدادية الت 
 
من  11انستاس الكرمىلي ف

ي  –المجلد الرابع 
 
 جاء فيه:  ،1921آيار  29السنة الرابعة والصادر ف

  أمة فانظروا  أردتم إذا "
ٌ 
   إىلأن تعرفوا رف

نسائها )نابليون(، وتحقيقا لذلك راجعوا تاري    خ العالم الماض 

 ، صح لكم عن منقلب أمم وقبائل شن  منها متمدنة ومنها جاهلة، منها ترونه يف فإنكموالحاض 

ي  مجتهدة قوية ومنها خاملة ضعيفة. ثم   الضعيفة منها تروها لم تفد المجتمع البشر
 
انعموا النظر ف

تاري    خ  وأما بها الخذالن والجهل لجهل نسائها.  أحاطفائدة تذكر، فه  مجردة من صفات المدنية وقد 

ى فدفعتها  األلفةفأنها قد أفادت  القوية األجيال ات الكت   إىلبما أفاضت عليها من جالل النعم والمت 

   إال النجاح بفضل رجالها العظام الذين لم ينشأوا  إىلمنقادة  األمام
 
  ه  المدارس  األمهات أحضانف

الن 

  المعاضة لنا من رفعة  األمم. ومثل هذا القول قل عن لألطفال األوىل
 
، ، ومن القدر ف   السع 

 
منحطة ف

كب من عنرصي متساعدين  األمة إنكلها تفصح لك عن   فإنها    تت 
الن 

متناضين هما عنرص الذكر وعنرص االنن  عل هذه الصورة انشأتهما 

 الطبيعة، ولهذه الصورة يفلحان وينجحان". 

ي الذي  أثناء لنفسها  نرمهوهو المقال الذي ادعته مريم  
 أجرتهاللقاء الصحق 

ي الملحق معها مندو 
 
ي ف

 األسبوىعي بة جريدة الجمهورية البغدادية ليىل البيان 

ي  470للعدد 
 
العراقية   اإلعالمعشية تكريما من قبل وزارة 41/6/1969ف

ي العراق
 
، وبذا كرائدة للصحافة العراقية بمناسبة العيد المئوي للصحافة ف

ي تاري    خ صحافة العر  أوليكون هذا المقال 
 
اق، مالم مشاركة للمرأة العراقية ف

 أنلحقا خالف ذلك، لسيما وانه قد مص  قرابة مئة عام دون  األيامتثبت 

ة عراقية تلج أأول إمر  نرمهيدىعي احد عائدية المقال له، وتكون السيدة مريم 

ي صحافة العراق ما ، ( أول صحفية عراقيةعالم الصحافة، وتستحق بجدارة لقب ) 
 
نا ف  لسيما وقد عبر

ي 
 
ة  نرمهمقال لمريم يعزز هذا الرأي ف ي مجلة نشر

 
بعنوان ) يوسف القديم ويوسف الجديد ( والمنشور ف
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ي  12، العدد األول، السنة األحد 
 
ه فيما بعد  (الكلدانية العراقية نرمهمريم بتوقيع )1922آذار  19ف لتغبر

ي كتابات لحقةمريم نرمة الكلدانية( ثم )مريم نرمة الكلدانية(  أختكم) إل
 
ا بها ، ليستقر لقف باسم )مريم  أخبر

ي جميع كتاباتها  تما عرفنرمة( وهو 
 
:  ، نقتطف منه ما به لحقا طيلة حياتها واعتمدته ف  يىلي

خزائنها واختار يوسف بن يعقوب  وأودعهأقام هللا يوسف بن يعقوب رئيسا عل جميع ارض مرص  "

  سيدا عل بيته وائتمنه عل أخص كنو 
 
رأى يوسف األول رؤية ، زه وه  مريم البتول الطاهرةالثان

  بيت الناضة رأى يوسف النجار الشمس اإللهية ى الشمس والقمر والكواكب تسجد له، رسية: رأ
 
وف

مانه ويخضعان له.   والقمر الشي أي أالم القديسة يحت 

كان يوسف األول عفيفا نقيا طاهرا. ففاقه يوسف القديس بطهارته وعفته إذ كان بتوال وهو عائش مع 

  عذراء. 

فوجد يوسف القديم حظوة عند فرعون ملك مرص وكان يوسف الجديد  القديسي   حظوة ومكانة  أرسر

 عند هللا رب الجنود إذ جعله مربيا البنه الوحيد وقرينا المه البتول. 

  أن يرى المخلص 
 
لم ير يوسف األول المخلص الذي آمن به وتاق إىل رؤيته واسعد الحظ يوسف الثان

 عل ذراعيه ويأكل معه ويساكنه مدة ثالثي   سنة ويموت عل صدره". الموعود به ويحمله 

ي 
 
ي قضاء تلكيف التابع لمحافظة  1890نيسان  3ومريم نرمة هي مريم روفائيل يوسف رومايا، ولدت ف

 
ف

ي اللطيفة والناعمة للطفها وظرافتها،  األصلفارسية  -وهي كلمة كلدانية  نينوى، ولقبت ب )نرمة(
تعت 

 . اآلنذكور. وظل هذا اللقب يالزمها طيلة حياتها وحت   أخوةكانت البنت الوحيدة بير  سبعة   لسيما وانها 

ي عام 
 
ي  1937وقد أصدرت نرمة ف

من اربعة عشر  أكبر صحيفة نسائية عرفت باسم )فتاة العرب( بعد مص 

ي العراق، 
 
 وهي مجلة ليىل.  أل عاما عىل صدور أول مطبوع نسوي ف

ي  1937آيار  16ة فتاة العرب بتاري    خ من صحيف األولصدر العدد 
 
صفحة من القطع الوسط )نصف  16ف

ي 
 
. وقد استمرت بالصدور مرتير  ف  إليومي الثنير  والخميس، لتتحول  األسبوعحجم الجريدة الحالي

عددا فقط. وقد تولت  24، ومجموع ما صدر منها أسبوعتصدر كل يوم خميس من كل  أسبوعيةصحيفة 

ي شارع مدحت باشا المسىم )عقد العريض( طباعتها مطبعة الشب
 
اب ببغداد، فيما اتخذت من مسكنها ف

 مقرا للصحيفة. 

ن فقد واجهتها ظروف صعبة وتحديات جمة كامن معاضتها بولينا حسون،  بأفضلرمة يكن مصبر نولم 

ي مقدمتها الصعوبات المالية ال
 
ي بلغت ف

ة ذهب 45ت  ، السنة 23 ة، العدد الجديد األنباء)صحيفة قولها.  بحسب -لبر

ي األول
 (. 1964 2ت 14، ف 

ين  21 التوقف بتاري    خ إل فاضطرت ي طريق  إنها  إل ، 1937 األولتشر
 
اختلفت عن معاضي  ها ورفيقاتها ف

ي 
 
ي العراق وماتت ودفنت فيه. وربما يعود ذلك  أنها الصحافة النسوية ف

 
ك وطنها وبقيت ف صالبتها  إللم تب 
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ي تجنبها الدخولأول 
 
ي مسائل حساسة ل  ، وف

 
ي  ف

 
مت به حت  أخر يوم ف يقبلها المجتمع كالحجاب الذي الب  

 . حياتها، بل ركزت عىل مسالة تعليم المرأة

العرب" والنهج  ةصحيفتها "فتاكانت مريم نرمة ذات اتجاه قومي وحدوي، ويتضح ذلك من إختيار إسم 

ي صحيفتها، حيث كانت تهدف 
 
العربية والعراقية وتقدمها، ولم يقترص  خدمة الفتاة إلالذي سارت عليه ف

 النسائية بل إهتمت بالمسائل السياسية.  األمور إهتمامها عىل 

 عاما.  82عن عمر ناهز 1972آب  15 توفيت نرمة بتاري    خ

 

 

  العراق •
 
 أول مطبوع نسوي ف

ي 
ي كورة الصحافة النسوية الما السيدة بولينا حسون روفائيل ب أصدرتها تعتبر مجلة )ليىل( الت 

 
تخصصة ف

 العراق. 

ي ترويستها، هي   وليىل
 
ي كل مفيد وجديد مما يتعلق بالعلم كما جاء ف

 
 واألدب)مجلة نسائية شهرية تبحث ف

ل، وضعت  وهي احدى  واألولد وتفكهة الرجال والنساء  إلفادةولسيما العراقية  لألش والفن وتدببر المب  

 عوامل النهضة النسائية العربية(. 

ي  األولصدر عددها 
 
ي  15ف

ين الثان  ي  1923تشر
 
طبعت عىل مطابع دار  الوسط،صفحة من القطع  48ف

ي 
 
ي بغداد، واستمرت بالصدور نحو عامير  حت  توقفها ف

 
، وكان 1925آب من عام  15الطباعة الحديثة ف

ي )مسامرات السيدات( و)بوق الحق(  أبوابها ( عددا فقط. وكان للمجلة 20صدر منها ) مجموع ما 
 
الثابتة ف

ها. األخبارأخبار الغرائب وغرائب و)  ( وغبر

ي والدجيىلي وحليم دموس 
 
ي عىل صعيد المجلة فريق من المنشئير  الالمعير  كالزهاوي والرصاف

)وكان يلتق 

ي 
 
النسائية  األوساطوسلىم صائغ وأنور شاؤول ويوسف غنيمة(. وقد لقت المجلة تأييدا ورواجا ولسيما ف

 خاصة.  الراقية

ي  أنكانت تنوي تسمية المجلة ب  "فتاة العراق" إل   ها إنوتذكر بولينا 
 
استمعت لقصيدة للشاعر جميل صدف

ي اختيار 
 
الزهاوي وفيها يغازل "ليىل والوطن" فوقع اختيارها عىل "ليىل"، ويتبير  ف

ي كانت تتمتع بها السيدة الرائدة. 
 عنوان المجلة عمق الثقافة الت 

ي الخام
 
ين األولصدر العدد األول من مجلة ليىل ف أكتوبر سنة -س عشر من تشر

كاه 1923 كة الطبع الحديثة ببغداد لصاحبها حسون مراد وشر ي شر
 
، وكانت تطبع ف

سم، وبلونير  ابيض واسود ولم يتجاوز عدد صفحاتها  15×23وكانت بحجم 

( صفحة وكتبت بولينا حسون افتتاحية العدد األول جاء فيها : 48) ال ولكل عدد 

ي ل إن البعض يعتقد ب»
ي العراق من )الكماليات( الت 

 
ان ظهور مجلة نسائية ف
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حاجة اليها اآلن، وان المناداة بنهضة المرأة العراقية نفخ الرماد فهؤلء وأمثالهم معتادون عىل إطفاء 

 األرواح ولعلهم من بقايا الوائدين . 

ي 
 
ي عددها الرابع الصادر ف

 
ي 15رحبت المجلة ف

ـه ( بالعام 1342ى األخر جماد 7) 1924يناير -كانون الثان 

 بك أيها العام ال   1924الجديد 
ً
(( تقول : مرحبا ي

ي مثال بعنوان ))اجل األمان 
 
، منها قد انعدم 1924وكتبت ف

ي ثنايا  أن( ،فما عساك 1923ذلك العام الثقيل )
 
تكون أنت أيها العام الجديد؟ وماذا أخق  الغيب ف

 من األمل. إن العالم ي»وأضافت « شهورك، وطيات أيامك،
ً
 ؤمل أن يتنفس فيك وينال نصيبا

ة، ويعضده  ، ترشده الحكمة النبر ي النفس بالتمتع بجميع حسنات الحكم القومي
أما عراقنا المحبوب فيمت 

، ويدعمه الثبات الراسخ ي
ي ضلوعه، … اإلخاء الوطت 

 
ي ف

ي روح التجدد الحقيق 
إن عراقنا العزيز يتوقع أن تمشر

ي اجمع، فمنيتها  وبانتشار أنوار التهذيب بير  
 
بنيه وبناته، وأما ليىل فتاة العراق، ومعها الجنس اللطيف العراف

ي بأشه . 
 
 أن تعم النهضة النسائية المباركة القطر العراف

 بعيدا
ً
، شوطا ي

 
ي طريق الرف

 
 « .وتؤمل أن ل ينتهي العام إل وقد جرت المرأة العراقية، ف

 هي األخالق تنبت كالنبات

 كرماتإذا سقيت بماء الم

ي افتتاحية العدد )
 
تها ف ي نشر

ي 6ومن أهم المقالت الت 
 
الرصخة(  -)المقالةتلك  1924أيار  15( الصادر ف

وعة.  الموجهة لمان(، وتدعو فيها إل منح المرأة حقوقها المشر ي )البر
 
 إل المجلس التأسيشي العراف

ي 
 
ي عددها األخبر الصادر ف

 
حت لقرائها، عبر مقالة  1925آب  15وف المادية الصعبة  حزينة، الظروفشر

ي كانت تواجهها المجلة آنذاك، ولألسف، فقد اضطرت صاحبة امتياز المجلة السيدة بولينا حسون إل 
الت 

مغادرة العراق وعندئذ توقفت المجلة عن الصدور. وقد يكون من المناسب أن نشبر إل أن العراق لم 

لرئيس تحريرها  الحديثة( حير  صدرت مجلة )المرأة يشهد صدور مجلة نسائية إل بعد أكبر من عشر سنير  

ي وكانت سكينة إبراهيم المحررة الرئيسة    فيها. فاضل قاسم راخر

ي العراق، وقد 
 
ي الصحافة العراقية، من رائدات الصحافة النسائية ف

 بولينا حسون من قبل مؤرخ 
ّ
كما تعد

ي المبحث ا
 
(، وف ي ي الوطن العرنر

 
ي كتاب )أعالم الصحافة ف

 
لخاص الذي كتبه عن صحافة العراق جاء ف

بولينا  إنهاشم حمادي، وسجاد غازي،  حبيب الراوي، د.  د د. خالعبد الحسير  الياشي،  سد. قياألساتذة 

ي ظروف بالغة الصعوبة، وقت احتدام الرصاع بير  دعاة السفور ودعاة 
 
ي الصحافة ف

 
حسون، عملت ف

ي المجتمع،
 
 والمجددون األقلية.  الحجاب، وكان المحافظون هم األغلبية ف

ي مرص وفلسطير  
 
ي مقتبل حياتها تعيش ف

 
أما تاري    خ ميالد بولينا حسون فال يعرف بالضبط، لكنها كانت ف

، وابن عمها سليم حسون  إبراهيمواألردن قبل عودتها إل بلدها العراق. وكان خالها هو الشيخ  ي
الحوران 

ي بارز م
 
ي عراف

"، وهو صحق  ي ن الموصل، وعىل هذا األساس فان بولينا حسون صاحب جريدة "العالم العرنر

حسون ولدت سنة  إن بولينا موصلية عراقية من جهة األب، وشامية من جهة األم. وثمة مصادر تقول 

 . 1969وتوفيت سنة  1865

ي 
 
ي  24كانت بولينا من العضوات المؤسسات لنادي النهضة النسائية الذي افتتح ف

ين الثان   1923تشر
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ي العراق الشيخ أمجد الزهاوي. وأخذت تجهر بآرائها حول تحرير برئاسة السيدة أ
سماء الزهاوي ابنة مفت 

ي بناء العراق ونهضته بعد تشكيل الدولة 
 
 . 1921المرأة ومساواتها بأخيها الرجل ومشاركته ف

ي طرقتها )ليىل( نقتبس 
 -التالية: والتوجهات  األفكار ومن المواضيع الت 

ق، حيث . نهاية عهد مظلم وبدايأول   -قالت: ة آخر مشر

العوبة أو حيوان أليف ويتحكم فيها الرجل باعتباره  وكأنها "لقد ول الوقت الذي كانت فيه المرأة تماما 

ي 
 
... وقد بىلي الزمن الذي كانت فيه المرأة  وأطفالهبامرأته  ءما يشا يفعل  أنالسيد المطلق الذي له الحق ف

دة( ل إنها تحسب 
َ
يس إل. وكان الرجل يعتبر فيه السيد المطلق يصنع بامرأته وأولده خلقت )متعة( أو )وال

 ". ىما يهو 

 
ً
ي المجتمع، حيث  إل. التنبيه ثانيا

 
 -قالت: مكانة المرأة ودورها ف

ي أموره وضمنت له التوفيق والنجاح)
 
ي البالد الناهضة تعاون الرجل ف

 
ة امرأ إلوالرجل يركن  -المرأة اليوم ف

ها ويعتمد ع ي عظائم  رأيها ىل ويستشبر
 
ها ف  (. األموروتدببر

. دعت ليىل، فيما دعت اليه الرجل، 
ً
ي نطاق  إلثالثا

 
ي تتكب )بالخسارةوأبدت أسفها  األشةالتعاون ف

ها دالت 

ي ...(. 
 بالدنا بحرمان المرأة من التهذيب الحقيق 

. المطالبة بحقوق المرأة السياسية، حيث 
ً
 -قالت: رابعا

هي تلك أطلقتها الصحفية بولينا حسون عند اجتماع أول  –بهذا الشأن  -نعلم )وكانت أول صيحة فيما 

ي العدد 
 
تها ف ي مقالة نشر

 
، فقالت ف ي

 
 أشارت أنمن مجلة )ليىل( ... بعد  1924آذار  15مجلس تأسيشي عراف

تك )أنبه المرأة من الجهل والجمود والخمول  طما تتخب إل م نجاح النهضة النسوية الناشئة منوط بغبر

الذين تحملتم أعباء مسؤولية تأسيس الحياة الديمقراطية  وأنتمولسيما  وشهامتكم أيها الرجال الكرام

 ليست حق الرجل فقط(.  إنها تعلمون  وأنتمالعراقية عىل قواعد عرصية راسخة والحياة 

 مديرة مدرسة

درسة باب الشيخ البتدائية ،عينت بولينا حسون مديرة لم»ليىل » بعد انتهاء السنة الثانية من عمر مجلة 

ي بغداد عام 
 
،وكان ذلك بداية لحملة شعواء تعرضت لها تلك الصحفية الرائدة من قبل بعض  1925ف

ي أدت
ي مدرسة أخرى ومن  الصحف العراقية وانتقلت إل المحاكم ، والت 

 
ي نهاية األمر ، إل نقلها معلمة ف

 
ف

 ثم إل تركها العمل. 

تها حمالت صحفية قاسية ضغوطات و  إلتعرضت بولينا  ي كانون  أمتعتها عىل حزم  أجبر
 
ومغادرة العراق ف

ك األردن إلمتوجهة  1925 األول ي مجتمع ساد فيه الجهل والتجهيل، لتب 
 
، مكتفية بعامير  من الريادة ف

 . ناضلت ببسالةوراءها ذكرى امرأة عراقية 
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: ادر عيدة مختلفة، عديدة استخلصناها من مراجع ومص أسباب إلويرجع توقف المجلة   -وهي

اغلب  أن إلالخسارة المالية، حيث تكاليف الورق والطبع والتوزي    ع وغبر ذلك كانت مرتفعة، إضافة  (1

اكهم فيها.  يتباطؤونقراء المجلة كانوا  ي تسديد اشب 
 
 ف

 اإلمكاناتالمجلة الطباعية قياسا للمنافسة الشديدة من قبل الصحف اليومية ذات  إمكاناتضعف  (2

 ة. الضخم

 تخصصة. ملكونها مجلة ذلك إقتصار المجلة عىل طبقة محدودة وهي طبقة النساء و  (3

ي حيث جوب  هت صاحبة المجلة بحمالت  (4
 
عوامل شخصية واجتماعية تتعلق بطبيعة المجتمع العراف

اف الصحافة.  إل ظروفها المحاكم ودفعتها  إلشخصية انتقلت معها   التخىلي عن احب 

ي ظهرت فيها أن بحق أول مجلة نسو  )كانتلقد 
ية عرصية. وقد استطاعت خالل السنوات القليلة الت 

 عن مطالب المرأة مع مراعاة الظروف الجتماعية 
ً
ا ة، وقلما صادقا معبر تكون لسانا لدعوة أو ترجمانا لفب 

 الغالبة يومذاك(. 

ي 
 
ي أول مجلة نسائية صدرت ف

 
ومن المؤسف حقا ان تالف

غتال بكورة الصحافة العراق هذا المصبر المؤلم، وأن ت

عندنا. ومن المخزي بحق الرجال أن يكون ذلك موقفهم 

 منها. 

 

 أول رئيسة تحرير عراقية •

،  أولبولينا حسون المدير المسؤول لمجلة ليىل هي  إنيمكن القول  ي
 
رئيسة تحرير عراقية لمطبوع عراف

كانت طارئة   إنها  إل ، 1921المس بيل قد مارست مهام رئيس تحرير مجلة العرب عام  أنوعىل الرغم من 

ي العراق
 
 ليست عراقية.  إنها  إل باإلضافة، ولم تكتب شيئا بقلمها  عىل الصحافة ف

ي والتدقيق المستمر استطعنا و 
ي النساء  إحصاء نتيجة البحث المضت 

رئاسة تحرير مطبوع  مهامتولير   اللوان 

ي العراق
 
ي ف

ي من النساء الذين تولير  رئاسة م هذا العدد  القارئومما يفاجأ  ،صاحبة امتيازه أو  صحق 
 
طبوع ف

: وكما  به ويبعث عىل الفخر لجميع العراقيير  وخاصة من النساء، لبأسالعراق، وهو بال شك عدد   -يىلي

 . 1920 -1917مجلة العرب  –)بريطانية( المس بيل  .1

 . 1925-1923مجلة ليىل  –بولينا حسون  .2

ي حمدية  .3  . 1936مجلة المرأة الحديثة  – األعرخر
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ي حسي .4  . 1936مجلة فتاة العراق  –بة راخر

 . 1937صحيفة فتاة العرب  –مريم نرمة  .5

 . 1949-1939الويز )السهيل( گمجلة   –نوال الوائىلي  .6

 . 1946 -1941جريدة آخر ساعة  –فاطمة حسير   .7

 . 1943البرصة تايمز -البرصية األوقاتصحيفة  –المش  لوريمر  .8

 . 1946 -1943افدين مجلة فتاة الر  – )بريطانية( المش  ماركو مكفرسن .9

 . 1945مجلة الجيل الجديد  –سلىم خالد  .10

 . 1963-1958، ومجلة المرأة 1946مجلة تحرير المرأة  –لدليىمي الدكتورة نزي  هة ا .11

ي عجو   .12
 . 1946مجلة الصيدلي  –بيت 

 . 1954 -1946مجلة الرحاب  –أقدس عبد الحميد   .13

 . 1970 األطفالطب  ، ومجلة1946والطفل  األممجلة  –زكي  أمير  الدكتورة لمعان   .14

 . 1948-1947مجلة بنت الرشيد  –درة عبد الوهاب   .15

 . 1963 -1954ين )الحياة( ژ جريدة  –رحمة الحاج توفيق   .16

ي توفيق آسيا   .17 ي  –وهتر
 
ي العراف

 . 1960 -1958مجلة التحاد النسان 

ي  – فتاح سهيلة منذر   .18
 
ي العراف

 . 1960 -1958مجلة التحاد النسان 

 . 1963 -1958تموز  14مجلة  –نعيمة الوكيل   .19

 . 1962-1958مجلة ئافره ت )المرأة(  –نزي  هة الدليىمي   .20

 . 1962 األطفالمجلة جنة  –النائب  سلىم الشيخ محمود   .21

ي   .22
ى كنفان   . 1963مجلة رسالة المرأة  –بشر

 . 1968ومجلة الظريف  1968مجلة المرأة  –رابحة الجميىلي   .23

و   .24  . 1969مجلة المرأة  –رمزية الخبر

 . 1970المرأة مجلة  –نوار حلىمي   .25
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 . 1970مجلة الثقافة الرياضية  -وداد أنور العلمدار  .26

 . 2003-1970مجلة المرأة  – األلوسي منال يونس   .27

ي  –بديعة أمير  شحان   .28  . 1976 -1973مجلة المثقف العرنر

 . 1988-1980 جريدة الراصد  –عالية ممدوح   .29

 . The Iraqi women 1982 – األلوسي منال يونس   .30

ة نساء العرب  – األلوسي  منال يونس  .31  . 1986 -1983نشر

 . 1984مجلة المرأة العربية  – األلوسي منال يونس   .32

 . اآلنحت   -2004مجلة نرجس  –نرمير  عثمان حسن   .33

 . اآلنحت   -2001صحيفة ريوان )دليل القافلة(  –هانا شوان   .34

 . 2005 -2003صحيفة آللي كركوك  –منور مال حسون   .35

ي   .36
 . اآلنحت   -2005لقلعة جريدة ا –نرمير  المفت 

ي   .37
 . اآلنحت   -2004مجلة شاووشكا  –د. كوردستان موكريان 

 . اآلنحت   -2008مجلة يلدز  –منور مال حسون   .38

 . اآلنحت   -2014مجلة نينا  –بريطانية( مادلير  وايت )  .39

 . اآلنحت   -2015)المرأة(  نژمجلة  – )هولندية( سيب   يت ريجب  .40

 

 أوائل الصحفيات العراقيات  •

يةبلد متعدد القوميات، وال جانب لعراق ا ي  األكبر
العربية فهناك قوميات أخرى لها صحافتها الخاصة والت 

ي بالباحث المؤرخ  إنها  إل بدأت متواضعة 
. ويقتص 

ً
 فشيئا

ً
ي بداياتها  أنتطورت شيئا

يقف عندها ويقتق 

ي  واألقليةوردية كالقومية الك  واألقلياتاستكمال للبحث من جميع جوانبه. وهذه القوميات 
الشيانية الت 

ي العراق كالكلدان 
 
 واألقليةوالشيان،  واألشوريير  ينضوي تحت لواءها اغلب الطوائف المسيحية ف

كمانية ي العراق،  اليهودية، األقليةوقبلهما  الب 
 
ي تاري    خ الصحافة والطباعة ف

 
ي رغم سبقها ف

من  أن إل الت 

 . قيةصحفية يهودية عرا أي د ل توجالمستغرب أن 
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ي احتفالها بعيد الصحافة، وعىل الشكل  واألقلياتوتختلف هذه القوميات 
 
: ف  -التالي

ي  -
 
ي القاهرة بمرص. ، 1898 نيسان 22 عيد الصحافة الكردية ف

 
 ذكرى صدور جريدة كردستان ف

ي  -
 
ين 1عيدالصحافة الشيانية ف ي  تشر

النور(  شعاعذكرى صدور صحيفة زهريرا دبهرا ) ،1849الثان 

ي أورم
 
 يا بايران. ف

ي  -
 
كمانية ف ي كركوك  ذكرى صدور جريدة الحوادث ،1911شباط  25عيد الصحافة الب 

 
 العراق.  –ف

ي وتطوير الصحافة فيها. وهذا ما سنحاول  وقد كان
ي تلك القوميات جهود حثيثة للعمل الصحق 

 
للمرأة ف

ء من التفصيل.  ي
 بحثه بشر

 

 الكردية الصحافة النسويةأوال. 

ي العراق، وسجل حافل، فاعل، تفاعل إن للصحافة الكردي»
 
ة، تاري    خ هام ومكمل لتاري    خ الصحافة ف

ي مرت بالعراق الحديث، ولعب صحافيوها الرواد دورا 
بموضوعية وجرأة وصدقية مع مجمل األحداث الت 

ت بشفافية عن تطلعات شعب العراق عموما، والشعب  ي تعميق أواض األخوة العربية الكردية، وعبر
 
بارزا ف

 «.ي عىل وجه الخصوصالكرد

ي كتابه موسوعة الصحافة الكردية تاريخها وتطورها إل 
 
ي العراق د. فائق بطي ف

 
ويقسم مؤرخ الصحافة ف

ي القاهرة عام 
 
بصدور أول جريدة كردية بعنوان )كردستان(،  1898عدة مراحل ابتداء من مرحلة الولدة ف

ي كان طابعها صحافة رأي حاولت »والمرحلة الثانية 
إل جانب الحتفاظ بالهوية القومية، نشر الدعاية الت 

ي العراق ضد الستعمار 
 
ي والكردي ف  العرنر

ك للشعبير  لشعارات وطنية فرضتها وقائع الكفاح المشب 

ي 
 
ي واألنظمة اإلقطاعية والرجعية المتعاقبة عىل حكم العراق، حت  مطلع الخمسينات، ونجحت ف

يطان  البر

 «.تت تعرف بكونها صحافة داعية لمبادئ وحقوق هذا الشعبإلهاب مشاعر الشعب الكردي وبا

ة الكفاح المسلح  ة الستينات ثم إبان فب   1991 – 1977ويشبر الباحث إل نشوء صحافة الجبل خالل فب 

ي قرى ومدن ك»
 
ي كانت تلعب دور المنظم بير  قوى الثورة المسلحة والمواطنير  ف

ستان من جهة، ردوالت 

ي خارج العراق من جهة أخرىومواقع وفصائل البيشمرك
 
ي الجبال وف

 
 «.ة وقياداتها الموزعة ف

ي بعد انتفاضة آذار »ويذكر بطي أن  ، فقد صدرت خالل 1991الصحافة الكردية عاشت عرصها الذهتر

جريدة ومجلة، وبحسب إحصائية صدرت عن نقابة  22السنة األول بعد النتفاضة، ما يقرب من 

ة من الصحافيير  تشبر إل أنه خالل  ي كردستان جرى  400صدرت  2010إل  1992الفب 
 
جريدة ومجلة ف

ات السنير  منذ  ي كردستان. ولم تشهد الصحافة العراقية عموما خالل عشر ي نقابة صحافتر
 
قيد اعتمادها ف
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ي كردستان 
 
ي صدرت ف

ات( الت  ولدتها، هذا الكم الهائل من مطبوعات منوعة )صحف ومجالت ونشر

ي العراق.  15العراق، قياسا إل 
 
 محافظة أخرى ف

ي كانت تصدرها 
ها من الت  ا من الصحف النسوية والطالبية والعمالية والفالحية وغبر ويذكر بطي عددا كببر

ي كردستان 
 
ي الفصل الرابع يتحدث عن صحافة األحزاب السياسية ف

المنظمات الحكومية ومؤسساتها. فق 

ي ثم الحز 
، يبدأها بصحافة الحزب الديمقراطي الكردستان  ي

ي الكردستان 
ي ثم التحاد الوطت 

 
ب الشيوىعي العراف

ي إل 
ي بدأت منذ أربعينات القرن الماض 

ويعدد صحف بقية األحزاب والمنظمات السياسية الكردية الت 

ي إقليم كردستان. 
 
 التاري    خ الحديث للصحافة الكردية بظهور صحف يومية ف

ق أن إل  ات جعلها تفب  ي العراق، واهم هذه  الصحافة الكردية تتمبر  بجملة ممبر 
 
عن بقية الصحافة ف

ات:   -الممبر 

، فأول صحيفة كردية   (1) ي القاهرة دكردستان( قد ول)صحافة منق 
 
 ،جنيفثم  لندن إلوانتقلت ت ف

هذا هو حال صحافة الرجال  كان  وإذا وذلك لعدم توفر البيئة المالئمة لظهورها عىل ارض الوطن. 

ي الحكومة والمجتمع. وحت  هذه الحال مع صحافة الم ، فكيف هو )مجازا(
ي من سلطت 

ي تعان 
رأة الت 

 وبير  مجتمعها.  أرضها دم ثابت عىل ق موط  تجد لها  أناللحظة لم تستطع الصحافة النسوية 

فالكورد شعب يسع لالستقالل وبناء دولته منذ سقوط الدولة العثمانية عام  مقاومة،صحافة   (2)

 ة بطابع مقاومة البيئة الدولية. صحافتهم العامة والنسوي عما طب، وهذا 1917

إما للحكومات  إخضاعها وذلك لعدم قدرتها عىل الوقوف لوحدها، فقد جرى  مؤسسات،صحافة   (3)

ةالكردية فغدت  لألحزابالوطنية أو   توجهات تلك المؤسسات.  أسبر

 أنمن قرن من تاريخها  ألكبر لقد حاولت الصحافة الكردية  التنفيذ،سلطة رابعة مع وقف  إنها   (4)

ي هذا المجال 
 
ب من هموم الناس وتطلعاتهم ورغم كل ما حققته ف اصطدمت بخطوط  إنها  إل تقب 

 مفهومي الصحافة الحرة  الكرديةمجتمعية حمراء صعب تجاوزها. وهذا ناتج عن خلط السلطة 
بير 

ليفة ومطيعة لها، وهي أ، فالسلطة الكردية تريد صحافة اإلرباكوحرية الصحافة فحدث نوع من 

ق تخاف من الحرية بصورة عامة ومن حرية  ي بلدان المشر
 
مثل بقية السلطات التقليدية ف

 الصحافة بشكل خاص. 

ة  فنية،صعوبات   (5) عدم توفر الموارد المالية، وفتح مقار مشكلة التمويل و مثل  أمامها فالعراقيل كثبر

ي  خصصةالكتابة الصحفية المت إمكاناتوضعف  نسائية،صحفية 
وعدم توفر الكادر الصحق 

 ذلك.  إل، وعدم توفر مطابع متالئمة مع متطلبات صحافة المرأة، وما المتخصص

ي العراق، 
 
ي كتابه الموسوعة الصحفية الكردية ف

 
وقد قسم مؤرخ الصحافة العراقية فائق بطي ف

: مراحل  أربعة إلتاري    خ الصحافة الكردية   -هي
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ي توجت ب -
ي القاهرة عام  أولور دصمرحلة الولدة والت 

 
 . 1898جريدة كردية هي كوردستان ف

ك بير  الشعبير   - مرحلة الرأي حيث حاولت الحتفاظ بهويتها القومية وطابع الكفاح المشب 

. واستمرت  ي
يطان  ي العراق ضد الستعمار البر

 
ي والكردي ف مطلع الخمسينات من القرن  إلالعرنر

 . ي
 الماض 

ة الس - الكفاح المسلح ضد الحكومات العراقية  إبانتينات ثم مرحلة صحافة الجبل خالل فب 

، وقد عانت من الشحة المالية والكوادر الفنية ومستلزمات الطباعة 1991 -1977المتعاقبة 

 الكفاح المسلح.  أخبار الحديثة، فكانت صحافة هزيلة ومخترصة وتقترص عىل 

ية وعاشت عرصها حيث انتعشت الصحافة الكرد 2003 -1992مرحلة المالذ اآلمن منذ  -

، فأصدرت خالل السنة  ي  جريدة ومجلة.  22من  بما يقر من النتفاضة الشعبية  األولالذهتر

ا  -2003منذ  األمريكي مرحلة العراق  - يومنا هذا، حيث شهدت الصحافة الكردية تضخما كببر

ي كردستان العراق 400حيث صدرت 
 
ي كردستان اليوم أكبر  أنحيث  . فقط جريدة ومجلة ف

 
ف

نقابة  أعضاءصحيفة ومجلة منها خمس صحف يومية، وان عدد  780فضائية ونحو  30من 

ي كوردستان يبلغ نحو  ، ولكن مازال ص 5000صحفتر ي
"تكريس  إليحتاج أول  األمر حق 

وط ومعايبر صارمة  الكردي  فاإلعالمالصحافة،  ةلممارسالصحافة كمهنة" ووضع لوضع شر

ي كوردستان. حسب وصف نق "جامح".  إعالميوصف بانه   يب صحفتر

ي  أكبر كاسات عجرى عىل الصحافة الكردية بشكل عام فقد كان له ان وما 
 
عىل الصحافة النسوية الكردية ف

ي عانت من عدم وجود صحافة نسوية كردية متخصصة
  إل  -العراق الت 

ً
أول، واستمرار القيود  -مؤخرا

 بما قيد تلك الصحافة من النطالق والتحرر  والمعوقات الجتماعية والقتصادية والسياسية وحت  الدينية

 
ً
ة للصحف والمجالت والقنوات التلفزيونية فما زالت حصة المرأة فيها  األعداد . وعىل الرغم من ثانيا الكببر

 . ضئيال 

ي قد وكانت سلطات الحتالل البر 
ي  أول أصدرتيطان 

 
ي العراق ف

 
 األولمن كانون  األولجريدة باللغة الكردية ف

ي بغداد اسمه 1918
 
ي )فهم الحقيقة( ف

ي راست 
 . ا تيكه شتت 

ي للعراقيير  الكورد خالل هذه المرحلة والذي  إن
 
تأري    خ )الصحافة العراقية الكردية( هو تاري    خ للنشاط الثقاف

ة منها مجال  ي مجالت كثبر
 
ي مدينة السليمانية جريدة علمية اجتماعية أدبية  إذ  الصحافة،تمثل ف

 
صدرت ف

كية والفارسية وقد   )بانكأسبوعية بأسم   ا برز عددهكردستان( أي نداء كردستان باللغات الكردية والب 

ي 
 
وكان صاحب امتيازها ومديرها المسؤول مصطق  باشا ياملكي الذي حاول جعلها  1922آب  2األول ف

ي السليمانية جريدة بأسم )رو 
 
ي بير  العراقيير  الكورد. كما صدرت ف

 
ي  ژ إدارة فعالة لنشر الوىعي الثقاف

ي  وردستان(ك
 
ي  15أي شمس كوردستان وقد صدر عددها الول ف

ين الثان  ي أربيل صدر العدد 1922تشر
 
. وف

(  )زارياألول من مجلة  ي مجلة اجتماعية أدبية تاريخية فنية "وهي  1926مايس سنة  25يوم  كرمانجر
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ي وقد قامت
ي موكريان 

ي الكردي حسير  حزن 
 
ي العراف

المجلة بدور  شهرية " صاحبها ورئيس تحريرها الصحق 

ي تحرير المجلة عدد من 
 
ي والثقافة الكردية وأسهم ف

ي نشر الوىعي الوطت 
 
ي  الكتاب،بارز ف

فضال عن موكريان 

ي ,ومامن الكركوكي والشيخ نوري الشيخ صالح وعبدالرحمن نوري   كيو،وشقيقه   كل من عبدالخالق ئه سبر

ي أيار   .( عددا فقط24وات )خان وعبدالخالق قطب وفائق بيكه سي وقد صدر منها خالل ست سن
 
وف

ي أربيل العدد األول من مجلة )هه تاو( أي الشمس وكانت مجلة أدبية اجتماعية تاريخية  1954
 
صدر ف

ي الشهر باللغة الكوردية وصاحب امتيازها ومدير تحريرها كيو 
 
ي ثقافية تصدر ثالث مرات ف

 .موكريان 

ي العراق،  إلوبالرجوع 
 
ي كردستان العراق  أوليطالعنا بدايات الصحافة الكردية ف

 
ي عالم الصحافة ف

 
اسم ف

صحيفة  ضمن هيئة تحرير  1950عام  إلسعيد حيث تعود بدايات مشاركتها الصحفية  السيدة استبر اسم 

 ) ي أربيل منذ  -أربيلأي -)هه ولبر
 
ي   16الصادرة عن نقابة المعلمير  ف

إن نجد  ولحقا  . 1950كانون الثان 

ي هي  – األكراد )رحمة خانم( كما تعرف لدى معظم المثقفير   أو  -رحمة الحاج توفيق 
إمرأة كردية تدخل  ثان 

ي العراق عندما 
 
وهي أول جريدة كردية ابتداًء من  -الحياة أي-( ينژصاحبة امتياز ) أصبحتعالم الصحافة ف

ي ، بعد وفاة والدها الكاتب والشاعر الكرد1963شباط  8وحت  قيام ثورة  1954 األولكانون   19

ي هذا المنصب، الذي انتقل اليها يوم كان 
 
ه مرد الذي أسس هذه الجريدة وسبقها ف المعروف توفيق ببر

امتياز الصحيفة أو المجلة يعد حقا شخصيا قابال للتملك والنتقال بالوراثة وتشي عليه سائر الترصفات 

وقد ذكرت لي الدكتورة  ها. ورثته عن والد القانونية عىل المال المنقول، فكانت هذه الصحيفة أهم ما 

ي لقاء صيف عام 
 
ي ف

ي دار النشر والثقافة الكردية ببغداد، ان رحمة خانم لم تكن  1986كردستان موكريان 
 
ف

مساهمة عدد من  إلوربما كان وجود رحمة دافعا لبنات جنسها الكرديات قاد تعرف القراءة والكتابة. 

ية محمد وحسيبة محمد النسوية منها أديبة عىلي وبريخان وشفي األقالم  . قة عىلي وصبر

ي وقت مقارب تدخل عالم ال
 
افة معاضتها الدكتورة نشين محمد فخري بمساهمات صحفية صحوف

ت قصيدة بعنوان )ترنيمة الطفل( عام  1958متواضعة عام  كما ذكرت لي   1958بالغة العربية حيث نشر

ي لم استطع الهتداء اليها، ثم توالت مساهماتها با إل 
ي  للغة الكردية، وقد التقيتها ان 

 
ي قسم اللغة الكردية ف

 
ف

ي التدريس لسنوات 1986جامعة بغداد ربيع عام  – اآلدابكلية 
 
وظلت تعتبر نفسها  عديدة،حيث عملت ف

ي العراق. 
 
 أول كردية دخلت عالم الصحافة ف

لتأخر  ر دما ن إل نكاد ل نجد صحفية كردية متخصصة  فإننا أما فيما يخص الصحفيات الكرديات 

ي كردستان. ويذكر إن حكومة  واإلعالماستحداث قسم الصحافة 
 
 2008عام  أصدرتكردستان   إقليمف

الخاص بحرية الصحافة وثالثة قوانير  أخرى لتنظيم الصحافة وهي قانون المطبوعات،  35القانون رقم 

 . ، وقانون تقاعد الصحفيير   وقانون نقابة الصحفيير 

ي  1959غة الكردية قد صدرت عام مجلة نسائية بالل أولوكانت 
رابطة  أصدرتها بأسم ئافرت )المرأة( والت 

عربية غبر كردية.  امرأة، وهي آنذاكالمرأة العراقية وتولت رئاسة تحريرها نزي  هة الدليىمي رئيسة الرابطة 

ي كانت تصدرها الرابطة  إل أقربوكانت هذه المجلة 
ملحق مرادف باللغة الكردية لمجلة المرأة الت 



للصحافة العراقية 914بمناسبة العيد   

18 

 

( عددا فقط. 15، ومجموع ما صدر منها )1962لم تستمر طويال حيث توقفت عام  إنها  إل المذكورة، 

ي العراق ذكر هذه المجلة.  ولألسف
 
ي الصحافة الكردية ف

تصدر  2004ومنذ عام  فقد تجاهل معظم مؤرخ 

ي ةمتخصصمجلة شاووشكا )أسم الهة كوردستانية قديمة(، وهي مجلة فصلية نسوية 
 
 . أربيل، تصدر ف

ي 
 
ي عملن ف

ديات ر وقد حاولنا هنا وضع قائمة بالكو  الصحافة،ثم تالهما جيل جديد من الكاتبات اللوان 

ي الصحافة، 
 
ي عملن ف

 -وهن: فعذرنا عدم توفر المصادر لتوثيق ذلك.  إحداهننسينا  وإذا اللوان 

 . 1950، صحيفة هه ولبر أستبر سعيد  .1

 . 1963-1954ين ژ، صحيفة رحمة الحاج توفيق .2

 . 1980 -1950، مجالت مختلفة د. نشين محمد فخري .3

 ناهدة الشيخ سالم.   .4

5.   . ة رفيق حلىمي  باكبر 

ى نوى نجاة رفيق حلىمي   .6  . 1985، مجلة روشنببر

ى نوى  .7 ، مجلة روشنببر  . 1985ناهدة رفيق حلىمي

 لطيفة القزاز.   .8

9.   .  أديبة عىلي

10.   .  بريخان عىلي

11.   .  شفيقة عىلي

ية محمد.   .12  صبر

 حسيبة محمد.   .13

ي عبد الر  خنجة  .14
 . 1960، مجلة هه تاو حمن عبد اللطيف موكريان 

،د. كردستان عبد الرحمن عبد اللطيف   .15 ي
ى نوى 1960مجلة هه تاو  موكريان  ، ومجلة روشنببر

 . 2004ووشكا ، ومجلة شا1980

 . 1979، مجلة هاوكارى أحالم منصور   .16

 . 1973، مجلة هاوكارى سه ركول تيمور محمد أمير    .17
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 . 1982 ، مجلة هاوكارىزينب حسير  مرزة .18

ي   .19
 
ة محمد صدف  . 1974، مجلة هاوكارى باكبر 

 1974محمد، مجلة هاوكارى فاتح  بشارت  .20

 . 2001، مجلة ريوان هانا شوان  .21

22.   .  هيفاء دوسكي

فقد التف حول  -أي التضامن–وصدور مجلة )هاوكارى(  1970وبعد قيام دار الثقافة والنشر الكردية عام 

ي  19-14من التسلسل الستة  ماءاألسالكورد ومنهم  األدباءالمجلة عدد من 
 
ي كل أن  إل . أعالهف

 
المالحظ ف

ي مجال الصحافة،  هؤلء
 
ي الكتابة وإنما الكاتبات هو عدم تخصصهن ف

 
والعمل  دخلن تحدوهن الرغبة ف

ي 
ي ذلك موهبتهن الصحق 

 
بينهن صحفية متخصصة أو  د ل نجنكاد  إننا  إل الشخصية  بلغتهن وتساعدهن ف

ي خريجة قسم الصحافة 
 
ي  1964الذي أسس منذ عام  اآلدابكلية   ف

 
، وخاصة بعد استحداث هكذا قسم ف

ي ذات الجامعة اإلعالمكلية   إلجامعة بغداد ثم تحولها  – اآلدابكلية 
 
، لتغدو الصحافة 2002منذ عام  ف

  علما يجمع بير  الرغبة والتخصص. 

آلمن هناك، فقد شهد عالم المالذ ا وإقامةوفرض منطقة الحظر الجوي شمال العراق  1991بعد عام 

ة لم تعهد من قبل.  ي الصحافة الكردية انطالقة كببر
ي كوردستان العراق الت  واليوم تضم نقابة صحفتر

ي عددا من الصحفيات  1998عام  أسست
ي بكل جرأة  اللوان 

كل ذلك   إن إل ، وإقداممارسن العمل الصحق 

ةمازال دون مستوى الطموح   . الكردية األحزابتوجهات  وأسبر

ي عام 
 
  2001وف

 
دليل  أي) وهي صحيفة ريوان إل أول صحيفة كردية متخصصة بقضايا المرأة،  صدرتأ

ي  القافلة(، وترأس تحريرها هانا شوان،
 
ين امرأة متخصصة ف ويبلغ عدد العاملير  بصحيفة ريوان، إل عشر

شهري، بواقع مجال المراسلة والتحرير والتصوير وتصميم الموقع والصحيفة، وهي تصدر بشكل نصف 

، وقد وصلت اليوم إل العدد  4500 ي
إن "ما يمبر  هذه  . 276نسخة للعدد الواحد، وتوزع بشكل مجان 

ي كردستان تصدر بنتاج كادر نسوي متخصص من 
 
ي الصحف النسوية، أنها أول صحيفة ف

 
الصحيفة عن باف

ي تتناولها الصحيفة تركز عىل قضايا وش
 ؤون المرأة فقط". مراسلير  ومحررين. وان المواضيع الت 

 

. الصحافة النسوية الشيانية
ً
 ثانيا

ي العراق جزء ل 
 
ي  أنقلنا  إذا من صحافة العراق، ول نغالي  يتجزأ تعد الصحافة الشيانية ف العراق  مسيحتر

.  إلعىل اختالف طوائفهم ومسمياتهم كانوا من أوائل من ادخلوا الطباعة  العراق أواخر القرن التاسع عشر

ي هذا المجال، وقد رأينا  أسماءبالتأليف والطباعة، وبرزت لهم واشتهروا 
 
ت الصحافة ارائد إنلمعة ف
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ي العراق كّن من هذه الطائفة، مثل بولينا حسون ومريم نرمة. 
 
ي ذلك النسوية ف

 
ال يستطيع أيُّ ف ول غرو ف

بَ 
ِّ
ق
 
ي ل
 منِصف أن يتحدث عن تاري    خ الحضارات دون أن يذكر دور الشيان ولغتهم الت 

ْ
ة الثقافة وأم ب »ت أمبر

جموا من «الحضارة ت عليها العلوم والمعارف لتصل إل العرب وأوروبا؛ فب  ي عبر
، فكانوا بمثابة القنطرة الت 

ا للغات األوروبية الحديثة. ولم يكن  ً اليونانية إل الشيانية، ومنها إل العربية، ثم إل الالتينية، وأخبر

لة، بل كان
َ
ق
َ
د ن  الشيان مجرَّ

ُ
دوا. وكتب الشيان

َّ
روا وجد هم ومعارفهم، فطوَّ

َ
ت ا؛ فقد أضافوا خبر

ً
وا مبدعير  أيض

، واألدب، والهندسة، والزراعة، والتجارة،  ي عدة موضوعات منها: الفلسفة، والمنطق، والموسيق 
 
ف

ياء، والطب.  ات، والفلك، والفبر  يمكن  ول  وباختصار فان فضل الشيان عىل العرب كببر  والطبيعة، والرياضيَّ

 تجاهله ونكرانه. 

ي صحافة  أن إل  
 
ي واجهت الصحافة مساهمة الشيانيات ف

العراق كانت ضعيفة نظرا للصعوبات الت 

 الشيانية 
ً
 وصحافة المرأة الشيانية خصوصا

ً
 -واهمها: ، عموما

ي العراق.  األقلياتمن صحافة  إنها  •
 
 ف

ي الغالب صحافة دينية أو حزبية، لصدورها  إنها  •
 
ي التمويل.  مازالت ف

 
 عنها أو لعتمادها عليها ف

ي الغالب، وتقترص ممارسة اللغة الشيانية داخل العائلة  يستخدم •
 
معظم أفرادها اللغة العربية ف

 فقط. 

ي الوقت الحاض  من اللغات غبر الحية لندرة استعمالها، ولعدم  •
 
إن اللغة الشيانية تعد ف

ي الكتابة والقراءة بير  
 
 اآلنية فقط. ويشهد العراق كل غدت لغة مح، بأبناءها استخدامها ف

الشيانية منذ  والفنون لثقافةالعامة لمديرية المن خالل استحداث  إلحيائها محاولت جادة 

 . 1998عام 

اعتماد صيغة رسم الحروف  إللكتاب والمطابع ، مما دفع اتوفر المطابع بالشيانيةعدم  •

ي  إل أدىالشيانية. وهذا ما 
 
ي الصحافة الكردية من هذه قلة استخدامها، ف

 حير  لم تعان 

 المشكلة لستخدامها الحروف العربية ولحقا الحروف الالتينية. 

جانب قلة القراء وضعف انتشار  إلتعدد المطبوعات الصحفية من مجالت وصحف  •

 تذكر عند جردها.  رواج وتكاد ل  أيتلق   بعض المطبوعات ل  أنالمطبوع، لبل 

ي  •
ي هذه الصحف  وإنما ، واإلعالممتخصص بالصحافة  عدم وجود كادر صحق 

 
يعمل ف

ي العراق. 
 
 والمجالت مجموعة من الشباب الهواة. وهذا يشي عىل عموم الصحافة ف

التسمية نتيجة لستخدام تسميات متعددة   إشكاليةلقد عان  مؤرخو هذه الصحافة من  •

  إضافةوالكلدانية  واألشوريةورية ثكاأل
ّ
ي كن

 جاراة للقانونمن استخدمها م لأو ا للشيانية الت 
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ي دراستنا الموسوم الخاص بمنح الحقوق الثقافية للناطقير  بالشيانية
 
ة عن تاري    خ الصحافة ف

ي دهوك، العدد 
 
ي مجلة أثرا)الوطن( ف

 
ي العراق والمنشور ف

 
 إن إل ، 1997لعام  16الشيانية ف

د أضاع قيمة تلك ضعف المجلة وعدم انتشارها وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية ق

 المرحوم فائق بطي قد استحسن هذه التسمية، فعنون كتابه الرائع إن. ويبدو الدراسة

ي العراق عام
 
مؤخرا فأخذت هذا المصطلح قد استقر و  . 2014 موسوعة الصحافة الشيانية ف

ي العراق.  واألحزابتستخدمه جميع الطوائف 
 
وقد ترسخت هذه التسمية بصدور  المسيحية ف

ي ورابعا أول  4، حيث نصت المادة )2005العراق لعام دستور  ( منه عىل تسمية لغة مسيحتر

 العراق بالشيانية. 

ي  أسلوب اعتماد  •
ي أو مؤسسة تمارس العمل الصحق 

الستبعاد لكل مطبوع أو كاتب أو صحق 

النبذ عىل التخوين و . وهذه نظرة قبلية تقوم حت  لو كانت تدافع عن الشيان بلغات أخرى

 جاهل. والت

ي  •
 
ي كتابة تاري    خ تجاوز إطار الدولة ف

 
العتماد عىل مطبوعات تصدر خارج العراق، لبل حت  ف

مطبوعات صدرت خارج حدود العراق، كما هو  إلوكانت معظم الكتابات تشبر  هذه الصحافة. 

ي الصحافة الكوردية
 
كمانية الحال ف  . والب 

ة عقود متتالية، مما   إهمالوبشكل عام، فقد عانت الثقافة الشيانية من  ضعفها  إل أدىكببر طيلة عشر

ي تقديرنا فان هذه الثقافة قد شهدت   أنبعد 
 
ة عقود مماثلة سبقتها. وف كانت لغة العلم والثقافة طيلة عشر

، ولم يعد أبناؤها ة كما اضطهد ياضطهادا متواصال عىل يد الحكام المسلمير  عقب انتهاء الحروب الصليب

ي للعراق عام بعد زو  إل اعتبارها 
يطان  ة 1917ال حكم العثمانيير  وبداية الحتالل البر ة قصبر ، باستثناء فب 

"األمة  بأن:  الملفان نعوم فائقرواد الصحافة الشيانية وهو  أحد وكما قال  جدا بداية العهد المغولي للعراق. 

ي ليس لها جرائد هي أمة خرساء وصماء وخاملة". 
 الت 

لم تحتل ما احتله األدب من شهرة وديمومة، نتيجة للتنقالت المستمرة بير  أما الصحافة الشيانية فهي 

ي يعيش فيها الشيان. 
بظهور صحيفة  1849عام  إلوترجع بداية الصحافة الشيانية عموما المناطق الت 

ي صدر عددها ( ܕܒܗܪܐ ܙܗܪܝܪܐ)
ي  األولزهريرا دبهرا )شعاع النور( الت 

 
ي  1ف

ين الثان  ي مدينة  1849تشر
 
ف

لذا تعد هذه  ، والذي اعتبر لحقا عيدا للصحافة الشيانية. 1918واستمرت بالصدور حت  عام  بإيرانورميا أ

ي المنطقة. 
 
 الصحافة واحدة من أقدمها ف

ي العراق فكانت مجلة 
 
ي أصدرها ( ܕܘܪܕܐ ܟܠܝܐܠ)أما باكورة الصحافة الشيانية ف

 اإلباءأكليل الورد الت 

ي الموصل 
 
صدر منها  ومجموع ما. 1907واستمرت بالصدور حت  عام  1902ام ع أواخر الدومنيكان ف

. تلتها مجلة  330بالشيانية 
ً
ي ياألثورأثورايا )( ܐܬܘܪܝܐ)عددا

ي  ،1927عام  نادي أثورية أصدرها ( الت 
 
وف

ي الموصل، ( ܟܘܟܒܐ)السنة التالية أصدرت البطريركية الكلدانية مجلة 
 
النجم للقس سليمان الصائغ ف

ي  األولفصدر عددها 
 
الحرب  أثناءسوى توقفها  -واستمرت تصدر بانتظام  1928 األولكانون   25ف



للصحافة العراقية 914بمناسبة العيد   

22 

 

ي  – العالمية الثانية
 
ة سنة، وآخر عدد صدر منها ف . وكانت تكتب باللغة 1956حزيران  1لمدة ستة عشر

ة للتوضيح وباستثناء اسمها الذي طرزت به غالفها.  ر ما ند إل الكلدانية  ي عناوين صغبر
 
ها مجلة ثم تلت  ف

ي رآس تحريرها القس (ܢܘܗܪܐ)
ي بغداد، الت 

 
( النور ف

ً
يوسف بابانا، وهي كسابقتها صدرت  )المطران لحقا

ي  األولباللغة العربية ولم تكتب بالكلدانية باستثناء اسمها الذي طرزت به غالفها، وقد صدر عددها 
 
  25ف

ي آذار 1949 األولكانون 
 
قال من مدنحا ( ܡܕܢܚܐ ܡܢ ܩܐܠ)مجلة ثم . 1956، وكان آخر عدد صدر منها ف

ي الموصل عقب الحرب العالمية الثانية
 
ي أصدرها السيد كاكو لزار ف

ق( والت  ، ثم مجلة )صوت من المشر

ي النصف ( ܠܙܘܐ)
 
،  األوللزوا )العصبة( للقس إيشو دمرزعيا ف ي

 من القرن الماض 
ً
ا   (ܦܢܩܝܬܐ)مجلة  وأخبر

ي أصدرها القس يوخ
ي  ا  وأخبر  . 1951نا دانيال البازي عام بنقيثا )المجلد( الت 

مجلة الفكر المسيجي الت 

ي الموصل عام 
 
 ومازالت مستمرة بالصدور.  1964أصدرها كهنة يسوع الملك ف

ات،  ي العراق ال عدة فب 
 
: ويمكن تقسيم تاري    خ الصحافة الشيانية ف  -وهي

ة الولدة ) .1 ين 1968 -1901فب  ي العراق. حكم ح إل(، أي منذ بداية القرن العشر
 
 زب البعث ف

ة  .2 المالذ اآلمن  إنشاء، أي منذ صدور قرار منح الحقوق الثقافية ولغاية (1991 -1972) اإلقرار فب 

 شمال العراق. 

ة ا .3  البعث. سقوط نظام حزب المنطقة اآلمنة وحت   إنشاء(، أي منذ 2003 -1992) لمالذ اآلمنفب 

ة النتعاش ) .4  . اآلنلبغداد حت   األمريكيةل القوات حت  يومنا هذا(، أي منذ دخو  -2003فب 

ي العراق عام  تأسيسولقد ظلت الحقوق الثقافية للشيان مهدورة ولم يلتفت اليها احد منذ 
 
الحكم الملكي ف

صدور قانون منح الحقوق الثقافية للناطقير  بالشيانية بموجب قرار مجلس  حيث 1972حت  عام  1921

ي  251قيادة الثورة المرقم 
 
الثقافية للمواطنير   الحقوق، والذي نص عىل منح 1972لعام ن نيسا 26ف

ي ألالناطقير  بالشيانية من ا
 
الصحافة  أوصالثوريير  والكلدان والشيان، فبدأت الحركة تدب من جديد ف

مجلة شهرية باللغة الشيانية من قبل  إصدار  ىلالشيانية ، حيث نصت الفقرة )ـه( من القرار المذكور ع

 -، وقد صدرت تبعا لذلك عدة مجالت منها: ماإلعال وزارة 

 . 1991-1974من  موردنا أتورايا )المثقف الثوري(( ܐܬܘܪܝܐ ܡܘܪܕܢܐ)مجلة  -

(. ( ܐܣܘܪܝܝܐ )ܣܦܪܐمجلة  - ي
ا سوريايا )الكاتب الشيان   سبر

 . 1990 -1985من  خويادا )التحاد(( ܚܘܝܕܐ)مجلة  -

 . الن حت   -1973من  بيث نهرين )بير  النهرين(( ܢܗܪܝܢ ܒܝܬ)مجلة  -

( )الصوتقال سوريايا ( ܣܘܪܝܝܐ ܩܐܠ)مجلة  - ي
 . 1984 -1973 الشيان 
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ي دهوك عام ܐܬܪܐ)مجلة  -
 
ي اصدرها نادي نوهدرا ف

ي  ،1990 -1975( الت 
 
ة ف وظلت متعبر

بعد توقف طويل، فأصدرت بالتعاون مع الزميل أفرام  إعادتها وقد توليت شخصيا مهمة  صدورها. 

ي 
 
ي صدورها ثانية.  إنها  إل ، 1997صيف فضيل البهرو عددا جديدا ف

 
ة ف  عادت متعبر

ي  األبورآس تحريرها  2005 -1975عام  مجلة مجمع اللغة الشيانية -  . يوسف حتر

ة انتعاشأما صحافة المالذ اآلمن  ت بفب  ي العراق، فصدرت عدد من الصحف  فقد تمبر 
 
ي غبر مسبوق ف نستر

عانت من نفس ظروف شقيقتها  إنها  إل وظهرت عدد من القنوات التلفزيونية الفضائية، والمجالت 

ي 
 
ة   إنها الكردية ف ي تمولها وتصدرها  األحزابكانت أسبر

 -الصحف: . ومن تلك السياسية الت 

ي ܒܗܪܐ)صحيفة  .1
ومازالت  -1982منذ  األشوريةالحركة الديمقراطية  أصدرتها ( بهرا )الضياء(، الت 

 مستمرة. 

ي ( كخوا دبيث نهرين )نجم ܢܗܪܝܢ ܕܒܝܬ ܟܓܒܐ)صحيفة  .2
 
بير  النهرين(، أصدرها المركز الثقاف

ي دهوك عام  األشوري
 
 . اآلنحت   -1992ف

ي أربيل عام ( بيث نهرين )بير  النهرين(، أصدرها ܢܗܪܝܢ ܒܝܬ)صحيفة  .3
 
 -1992حزب بير  النهرين ف

 . اآلنحت  

ق(، ܕܡܕܢܚܐ ܟܟܒܐ)صحيفة  .4 ي  أصدرتها ( كوخوا دمدنخا )نجم المشر
 
بطريركية بابل الكلدانية ف

 . اآلنحت   -1995ام بغداد ع

ي بغداد عام األفقوفقا ) (أܐܘܦܩܐصحيفة ) .5
 
قية القديمة ف وحت   -1997(، أصدرتها الكنيسة الشر

 . اآلن

ي بغداد   ةمطراني ها ܬأصدرالروح(،  )قيثارةكنارا دروخا (  ܕܪܘܚܐ ܟܢܪܐ)صحيفة  .6
 
ق ف كنيسة المشر

 . اآلنوحت   -1998عام 

(، قال كلدايا )الصوت ال( ܟܠܕܝܝܐ )ܩܐܠصحيفة  .7 ي
ي دهوك  أصدرها كلدان 

 
ي ف

ي الكلدان 
 
المركز الثقاف

 . اآلنوحت   -1998عام 

ي أربيل عام  أصدرتها بانيبال،  ܦܢܝܦܐܠ()صحيفة  .8
 
حت   -1998المديرية العامة للثقافة الشيانية ف

 . اآلن

تيها العربية والكرديةإوقد عانت الصحافة الشيانية من ضعف مشاركة المرأة فيها  كانت   ا إنه إل  سوة بنظبر

 أصدرتمن  أول إنها ، كما 1921مريم نرمة لعام  إلمساهمة نسوية تعود  فأقدم -كما رأينا  –سباقة عليهما 

مساهمة نسوية شيانية فأحصينا  أدن  وقد حاولنا جاهدين تعقب . 1923مطبعا نسويا متخصصا عام 
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ة وضعيفة  األدبيةعدد من المساهمات  تبق  محاولت جريئة،  إنها  إل وباللغة الشيانية وإن بدت صغبر

 :  -وهي

ي القرية األ -1
 
 . 1978لعام  15، العدد ياألثور ثورية، مجلة المثقف لوديا مرقوس، من أكالت الصوم ف

، العدد يوليا ريحانة، دعوة للفتاة األ -2 ي
 . 1980لعام  26ثورية، مجلة الصوت الشيان 

، األ األعياد يوليا ريحانة، من  -3 ي
 . 1981لعام  29العدد ثورية، مجلة الصوت الشيان 

، المجلد السنوي لعام  األكالتيوليا ريحانة، من  -4 ي
 . 1982الشعبية، مجلة الصوت الشيان 

ي الطريق ماركنيتا بدرشو  -5
 
لعام  31، العدد ياألثور شعر، مجلة المثقف  -المعركة  إل، ترنيمة ف

1984 . 

ء رشو ماركنيتا بد -6 ي
 . 1985لعام  32، العدد ياألثور شعر، مجلة المثقف  –، حب كل سر

ة، مجلة المثقف ماركنيتا بدرشو  -7  . 1985لعام  32، العدد ياألثور ، قصة قصبر

نا عىل مساهمات صحفية متواضعة باللغة  إل جانب هذه المساهمات باللغة الشيانية، فقد عبر

 :  -العربية،وكما يىلي

 . 1973لعام  1 ، العدد ياألثور ، مجلة المثقف ليهإزكريا، جوليت  -1

ون، ا -2  . 1973لعام  1 ، العدد ياألثور الغريب، مجلة المثقف  أيها ليك مارلير  يب 

ون، من  -3  . 1974لعام  4-3 ، العددينياألثور ، مجلة المثقف األعماقمارلير  يب 

، العدد  -4 ي
م، مجلة الصوت الشيان  ي المخرص 

 . 1975لعام  8مي اسطيفان بيداويد، الفكر الشيان 

، العدد نعيمة نجيب، نعم للرجل للمرأة ل، مجلة الصوت ا -5 ي
 . 1981لعام  29لشيان 

ي جورج أكنس يوخنا  -6
 
 . 1975لعام  6ثوري، العدد مجلة المثقف األ ثورية،األ األغنية، آراء ف

ي  -7
 
 . 1975لعام  6ثوري، العدد ثورية، مجلة المثقف األاأل األغنيةإسب  دانيال، آراء ف

لعام  8، العدد ياألثور فلورنس جون إيشو سابر، بكاء لقديسة الوعد )شعر(، مجلة المثقف  -8

1975 . 

 . 1977لعام  11، العدد ياألثور أكنس يوخنا جورج، بكاء الشمس، مجلة المثقف  -9

 . 1976لعام  10-9، العددين ياألثور من فقدت ظىلي )شعر(، مجلة المثقف  أنا يوسف،  إيفا  -10
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 . 1976لعام  10-9، العددين ياألثور مجلة المثقف زابيت روئيل، وعدتك )شعر(،  -11

 . 1976لعام  10-9، العددين ياألثور و، نداء، مجلة المثقف برناديت سامبي  -12

ة جندو، حكم آثورية،  -13  . 1977لعام  12، العدد ياألثور مجلة المثقف سمبر

ييال يونان، عرض التاري    خ  -14 ، العدد  ياألثور  األدبكبر ي
لعام  23الحديث، مجلة الصوت الشيان 

1979 . 

 . 1984لعام  31، العدد يثور األجاكلير  يوخنا زيا، الزمان )قصة(، مجلة المثقف  -15

 . 1984لعام  31، العدد ياألثور جاكلير  يوخنا زيا، أراك، )شعر(، مجلة المثقف  -16

 

مرأة تلج ميدان الصحافة الشيانية إوحسب اطالعنا وبحثنا المستمر يمكن القول بأن لوديا مرقس هي أول 

ي العراق
 
ي هذا المجا ونكتب بالشيانية، ف

 
امرأة تتول وظيفة  أول إنل. كما وان كانت مساهمة وحيدة ف

ي الصحافة الشيانية العراقية هي 
 
ي كانت عضوة هيئة تحرير مجلة  األنسةصحفية ف

جاكلير  يوخنا زيا الت 

ي كانت تصدر عن اتحاد  جريدة وتال ذلك  . 1985لعام  31ثوري ابتداًء من العدد المثقف األ
نهرانيثا الت 

ي أربيل بالبداية، و 
 
.  إلهي متخصصة بشؤون المرأة ثم انتقلت النساء اآلشوري ف

ً
 بغداد وتوقفت لحقا

ة طويلة  اإلنتاجويمكن ببساطة مالحظة ضآلة  ي العراق وتأخر المشاركة النسوية لفب 
 
ي ف

النسوي الشيان 

ي ذلك. 
 
ظهور عدد كببر من  اإلعالميةواليوم تشهد الساحة  نسبيا عن مثيالتها، وربما كانت اللغة سببا ف

 بما يبشر بجيل جديد واعد وطاقات شبابية مبدعة. والصحفيات  تاإلعالميا

ي كلية اللغات 
 
قد حصلت الموافقة عىل جامعة بغداد، حيث  –وقد تم استحداث قسم اللغة الشيانية ف

ي  1228فتح القسم المذكور بموجب كتاب مجلس الحكم المرقم 
 
ي 2004آذار  31ف

 
، وبدأ التدريس ف

ي 
ين الثان  ي تشر

 
يساهم  أنعش . 2008)دفعة نعوم فائق( عام  األولتخرجت الدفعة  . 2004القسم ف

ي تقدم وتطوير الصحافة الشيانية عموما والنسوية خصوصا. 
 
 ذلك ف

ي الصحف   هؤلءجانب  فإلوبطبيعة الحال، 
 
كان هناك صحفيات مسيحيات مارسن الصحافة ف

ي ة تفوق والمجالت الرسمية وكتير  باللغة العربية، وحققن شهرة واسع
 
ي كتير  بالشيانية أو العربية ف

الالن 

 -مثل: ، الصحافة الشيانية

.   إنعام - ي  كجه خر

-  .  مريم السناطي

 دينا ميخائيل.  -
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 س. و مرق شذى توما  -

 فرقد ملكو.  -

 

كمانية  ثالثا. الصحافة النسوية الت 

كمانية العراقية  يدة الحوادث ، جر 1911شباط  25، عندما أصدر 1911عام  إلتعود بدايات الصحافة الب 

ي كركوك 
 
ي العراق.  العراق، والذي اعتبر  –ف

 
كمانية ف  للصحافة الب 

ً
ي  فيما بعد عيدا

 
وكان مجلس قيادة الثورة ف

ي  أصدر العراق قد 
 
كمان ف ي   24قرار بمنح الحقوق الثقافية للمواطنير  الب 

 . 1970كانون الثان 

ي تعانيها 
كمانية من ذات الصعوبات الت  ي المرأة الب 

 قاتها العربية والكردية والشيانية من العراقيات،شقيوتعان 

 كانوا أو نساًء سوف يستمرون عىل اإلبداع 
ً
ي رجاال

كمان  عب الب 
ّ
ي والش

كمان  ي والب 
 
وعىل  . وخدمة الشعب العراف

الباحث د. نظام الدين أبراهيم أوغلو  إن إل أول صحفية تركمانية.  إلالرغم من صعوبة الوصول والهتداء 

 لعدد قد قدم جر 
 
ن من استخالص  األديباتبه من  سل بأدا وافيا

ّ
كمانيات، بما يمك  أوائلوالصحفيات الب 

كمانيات كمانية –، وإن أول مساهمة صحفية نسوية تركمانية الصحفيات الب  هي نرمير   -وفقا للمصادر الب 

ي لعام   حسون هي ، وإن 1956نفطجر
ّ
نسائية هي مجلة مجلة  تتول رئاسة تحرير  اول تركمانيةمنور مال

، وهي مجلة فصلية متخصصة تعت  بشؤون المرأة أصدرتها جمعية نساء تركمان العراق )نجمة(يلدز

كمانية : باللغتير  العربية والب   ، وكما يىلي

قدار  .1  (1934) الهام شاكر ببر

ي الستينيات. 
 
ي محلة بكلر بكركوك /كاتبة تركمانية بدأت بالكتابة ف

 
 ولدت ف

 ( 1946آيدان النقيب ) .2

 شاعرة، ولدت بكركوك. بدأت بنشر نصوصها الشعرية منذ الستينات. 

ة سليمان صديق  .3  (1951)باكبر 

كمانية.   شاعرة تكتب نصوصها بالعربية والب 

 ( شاعرة وناقدة مشحية. 1953)منور مال حسون  .4

ر واآلن هي رئيسة تحرير جريدة القرا 2005لغاية  2003منذ  كركوك(وكانت رئيسة تحرير مجلة )آلل    
( وهي مجلة نسوية تعت  بالثقافة ذلك رئيسة تحرير مجلة )يلدز إل إضافةوهي سياسية ثقافية عامة. 

 واألدب النسوي. 

 (. 1954)األنسة فيحاء زين العابدين  .5
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ة من تموز/  ي مديرية تلفزيون كركوك كمذيعة ومنسقة برامج للفب 
 
لغاية أيلول /  1971عملت ف

1981 . 

 (1955) د عبد المجيالدكتورة سهام  .6
كية بجامعة بغداد. من مواليد  كي من قسم اللغة الب 

ي األدب الب 
 
صحافية، حائزة عىل الدكتوراه ف

ي جريدة 
 
جمة ثم عملت لسنوات طويلة ف ي دار المأمون للب 

 
. عملت ف الوطن(  - )يورد خانقير 

كمانية.   الب 

ي  .7  نرمير  نفطجر

كمانية المشهورة، بدأت بالكتابة من  . 1955ذ عام القاصة والكاتبة الب 

ي ) .8
 (1959نرمير  المفت 

  الجامعة المستنرصية   قسم  اآلدابخريجة كلية  . 1959كاتبة وصحفية من مواليد كركوك عام 
ي مجال الصحافة 

 
ي بودابست. عملت ف

 
ي الصحافة من معهد الصحافة العالىمي ف

 
جمة. دبلوم ف الب 
ي مجلة ألف باء 

 
ة برامج تلفز  (. 1988 - 1980) األسبوعيةف

ّ
ي تلفزيون العراق  وإذاعيةيونية معد

 
ف

ي هيئة تحرير الجمهورية ) بغداد.  وإذاعة
 
ي شبكة تلفزيون 2000   1993عضو ف

 
(. منتجة برامج ف

 . كية إن إن.  سي ي بغداد ) األمبر
 
ي جريدة   (. 2005   2001ف

 
يةباللغة  األسبوىعي  األهرامكاتبة ف  اإلنكلبر 

ي  األسبوعيةتحرير جريدة القلعة ورئيس  إدارةحت  اليوم(. رئيسة مجلس  2000)من 
 
ي تصدر ف

الت 
ي العراق  أفضلحت  اليوم(. حازت عىل جائزة  2005بغداد )من 

 
ي ف

   1986   1985 لألعوامصحق 
1989 . 

 القاصة والكاتبة المشهورة مديحة احمد جميل .9

ي اليائسلكاتبها كاميل ص” دموع عاشقة“انتقدت مديحة قصة  ي  93 ، العدد اآلفاقجريدة  –بر
 
ف

21/11/1956 . 

ي   .10
 ليىل المفت 

ي لبنان ناشطة سياسية، ناضلت عن 
 
ا ف

ً
ة كانت لها تجربة مع الثورة الفلسطينية سابق صحفية كببر

ة عام  كمان منذ فب   م. 1955حقوق الب 

ي    .11
 كلشان البيان 

ي بغداد. 
 
ي جريدة )اآلفاق(، تعيش ف

 
ي كانت محررة ف

ي الفنون التشكيلية وكاتبة مشهورة والت 
 
 رّسامة ف

 هرة كركوكىلي ز   .12
جمان.  ي جريدة الب 

 
 كاتبة تركمانية مشهورة تكتب ف

ي طارق  .13  الكاتبة إنجر

كمانية.  ي الجبهة الب 
 
 وهي صحفية تركمانية مشهورة وطبيبة بيطرية وعضوة ف
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 سه الرصاف   .14
ي قناة تلفزيون تركمن 

 
ي كركوك وهي إعالمية وكاتبة تركمانية، باإلضافة أنها مذيعة ف

 
 . إيىلي ولدت ف

 عبد هللا  ابتسام  .15
ي تلفزيون العراق وأول رئيسة تحرير مجلة 

 
 ثقافية. أول روائية ومقدمة برامج ثقافية ف

ي العراق، وعىل الرغم مما يبدو عليه من ضعف وتشتت، 
 
انه يؤرخ لنضال  إل إن تاري    خ الصحافة النسوية ف

ي مقارعة الجهل والتخلف والتقاليد البالية، وتسع
 
 لشق طريقها رغم كل المرأة العراقية وشجاعتها ف

د عىل  أن إل الصعوبات والتضحيات، ول نملك 
ّ
ونتمت  لها التوفيق والتقدم والتطوير، وكلنا عىل  أيديها نش

ي طموح  باألساليصصة للمرأة العراقية عموما وتعتمد خنرى يوما مجلة مت أنأمل  الصحفية الحديثة وتلتر

 عموم العراقيات. 

وليمة أو عرس فمهما اجهد الباحث نفسه  إلبالدعوة  أشبهري    خ الصحافة الكتابة عن تا  إننقول  وختاما 

ة طالت أو قرصت انه نشي  إل  ي ذلك ظروف العراق  أو انه سيفاجأ بعد فب 
 
سها عن ذكر البعض، وكل العذر ف

 . رهن البحث الرصير   تطوير أو تعديل أو إضافة  ألي، ويبق  الستعداد وأرشيفه

 

دي  اض السن  سرا -د. رئ   سوي 

 2018حزيران  14

 

 

 المصادر

 . الكتبأوال 

،عبد الرزاق  .1 ي
 . 1935عام  األولتاري    خ الصحافة العراقية، الجزء  الحست 

ي العراق،  .2
 
، الصحافة ف  . 1955العالية، القاهرة  العربية طلبة معهد الدراساتروفائيل بطي

ي العراق، بغداد  إلصبيحة الشيخ داود، أول الطريق   .3
 
 . 1958النهضة النسوية ف

، الموسوعة الصحفية العراقية، بغداد  .4  . 1976فائق بطي

، ط .5 ي ي الوطن العرنر
 
 . 1996، القاهرة 1د. إسماعيل إبراهيم، الصحافة النسائية ف
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، د.  .6 ي العراق، تاريخها وتطورها، بغداد فائق بطي
 
 . 2011الموسوعة الصحفية الكردية ف

ي العراق قد. فائ .7
 
، موسوعة الصحافة الشيانية ف  . 2014شخصيات، بغداد تاري    خ و  - بطي

ي وحت  حرب الخليج  واإلعالمد. خالد حبيب الراوي، تاري    خ الصحافة  .8
ي العراق منذ العهد العثمان 

 
ف

 . 2010، دمشق 1(، ط1990-1810الثانية، )

ي رسائل المس بيل  .9
 
 1، ترجمة وتعليق جعفر الخياط، ط 1926 -1917المس بيل، العراق ف

وت    ببر

، القاهرة  نعرص الشيافيليب دي طرازي،  .10 ي  . 2013الذهتر

 . 1976كشاف الجرائد والمجالت العراقية، بغداد ،  إبراهيمزاهدة   .11

ي د. كم .12
ي راست 

ي الصحافة الكوردية،  –ال مظهر احمد، )تيكه يشتت 
 
فهم الحقيقة( وموقعها ف

 . 1978بغداد،  -الكردي مطبوعات المجمع العلىمي 

ي العراق،  .13
 
  . 1969بغداد ، 1ج يعقوب يوسف كوريا، حكايات عن الصحافة ف

ي العراق، بغداد   .14
 
 . 1975جبار محمد جباري، تاري    خ الصحافة الكردية ف

 ثانيا. المقاالت والبحوث

ي العراق، مجلة أثرا )الوطن( المحامي    .15
 
دهوك، العدد رياض السندي، تاري    خ الصحافة الشيانية ف

 . 1997لعام  16

ةرياض السندي، الوصية   .16 ي  ألول األخبر
 
صحفية عراقية، صحيفة التحاد، اتحاد الصناعات العراف

ين  2، 92)بغداد(، العدد   . 1988 األولتشر

ي الصحافة العراقية بعد  خرص   د. شكرية كوكز   .17
 
 الشاج، التغطية الصحفية لموضوعات المرأة ف

ي عينة من صحف بغداد، تحلي ، دراسة2003أحداث 
 
بغداد، العدد -اآلدابمجلة كلية لية ف

93،2010 . 

ي  المتخصصة الصحافةد. شكرية كوكز خرص  الشاج،   .18
 
 تقويم -٢٠٠٣ / ٩/٤ أحداث بعد العراق ف

 . 2008آذار  ،4، العدد اإلعالمي ، مجلة الباحث ألدائها  العراقيير   الصحفيير  

ي الصحافة   .19
 
ي  408، العدد األخر الشيانية، صحيفة صوت شاكر مجيد سيفو، قراءة عامة ف

 
ف

24/10/2012 . 

 . 9/11/2014( عام ا ع ىل مي الد الصحاف ة الشياني ة، صحيفة الصباح)بغداد(، 165حنان أويشا، )  .20

http://www.iraqnla-iq.com/opac/fullrecr.php?nid=76202&hl=ara


للصحافة العراقية 914بمناسبة العيد   

30 

 

 ثالثا. المجالت والصحف

ي  –من المجلد الرابع  11مجلة دار السالم، العدد   .21
 
 . 1921آيار  29السنة الرابعة والصادر ف

ة مجلة   .22 ي  12، العدد األول، السنة األحد نشر
 
 . 1922آذار  19ف

ين األول األولمجلة ليىل )بغداد( العدد   .23 ، والعدد . 1923أكتوبر سنة -الخامس عشر من تشر

ي  20العدد و ، 1924شباط  15 األولالخامس السنة 
 
 . 1925آب  15الصادر ف

ين  25السنة الثانية  11مجلة النجم )الموصل(، العدد   .24  . 1930 األولتشر

ي )بغداد(،   .25
 
 . 2005 -1973متفرقة للسنوات  أعداد مجلة المجمع العلىمي العراف

 . 1944آذار  9مجلة فتاة الرافدين )البرصة(، العدد   .26

 . 2005-1975 لألعواممتفرقة  أعداد مجلة مجمع اللغة الشيانية )بغداد(،   .27

ي  470للعدد  األسبوىعي الملحق  -جريدة الجمهورية   .28
 
  . 41/6/1969ف

 . 1985-1978 لألعواممتفرقة  أعداد )بغداد(،  ياألثور مجلة المثقف   .29

ونيةرابعا. المواقع   اإللكت 

ي العراق، موقع  إبراهيم  .30
 
خليل العالف، بولينا حسون ومجلة ليىل وبدايات الصحافة النسائية ف

 . 4/11/2009الحوار المتمدن، 

.... مجلة ال إبراهيم  .31 ي ي العراق، موقع خليل العالف، مجلة المثقف العرنر
 
ي التقدمي ف فكر العرنر

 . 18/6/2012الحوار المتمدن، 

ي  إبراهيمد. نظام الدين   .32
 
ي سطور،  األدبأوغلو، تركمانيات رائدات ف

 
ي ومبدعات وخالدات ف

كمان  الب 

ي 
 
ي ف

 . 2013يناير  23موقع توركمن شان 

ي البدء كانت زهريري د . الشيانية. شليمون داود أوراهم، عيد الصحافة   .33
 
بهرا، موقع مدرسة ف

ي 
 
 . 3/10/2009الصحافة المستقلة ف

مايس  6العراق، -قليم كوردستانإومواقف، موقع حكومة  ت.. صفحانشأة الصحافة الكوردية  .34

2008 . 

ي سورية، ، مت  هالل  .35
 
 معابر.  األول، موقعلجزء ااآلداب غبر العربية ف

ة عبد الواحد، الصحافة النسوية، مجلة الفردوس   .36 ونيةسمبر  . 2010لعام  9، العدد اإللكب 

http://maaber.50megs.com/indexa/al_dalil_hee.htm#hilal_mouna
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ي الجديد،  عدة، موقعاحمد عيساوي، الصحافة الكردية أمام معوقات   .37  . 22/4/2016العرنر

ي من مجلة "نينا" مجلة تمكير  المرأة العراقية، موقع عنكإ  .38
 . 10/12/2014اوا، صدار العدد الثان 

 . 2015-2004متفرقة  أعداد مجلة نرجس، موقع نرجس،   .39

 خامسا. المقابالت الشخصية

ي دار الثقافة والنشر الكردية   .40
 
ي ف

 . 1987بغداد، صيف  –مقابلة مع الدكتورة كوردستان موكريان 

ي قسم اللغة الكرديةمقابلة مع الدكتورة نشي  .41
 
ي بغداد  اآلدابكلية   - ن محمد فخري ف

 
نيسان  ف

1987 . 

ي   .42
 
ي مجمع العلىمي العراف

 
 . 1987بغداد صيف  –مقابلة مع الكاتب الكردي محمد مال عبد الكريم ف

 


