
هـارة الصـناعـية الـبالد اجلمـيـلة هـو ا
لـشـعبـنـا يغـتـني االورب الـذين يـأتون
عــادة الى هــنـا بــســرعـة ثم يــخــرجـون
بـسرعـة بغـنائـمهم لـلوسـيط حق الربح
االمـ بـالـطبع لـكن عـلـيه ان يـبقى ذلك
في الـبالد حيث جـمع ثروته هز الـسيد
بـرأسه موافقا" وقـال البراهيم ما اعاده
عــلـيه فـرحـا" ال يــزال يـوجـد في بالدنـا
ثـروات غير مـستثـمره اليـوم فقط تلقى
جاللــته بــرقــيه من بــغــداد بــاكــتــشـاف
حـقـول نفط فـيهـا اغـنى من حقـول نفط
الــقـوقــاز واذا كــنت ســابـقى هــنــا مـدة
كـافـيـة فـان جاللـته يـود ان الـقـي نـظره
ـنـاطق الــتي تـمــتـد فـيــهـا سـكـة عـلـى ا
حـديــد االنـاظـول فـاالرض عـلى جـانـبي
الـسـكـة مثل جـنـة وهـناك ايـضـا" حـديد
خـام ومـنـاجم ذهب وفـضـة كـان الـذهب
في عــــهــــد اسالف جـاللــــته الــــعــــظـــام
يـسـتخـرج ويـسـبك في سبـائك ويـصاغ
في عـملة وبهذه الطريقة كانوا يدفعون
لـلـجنـود رواتبـهم والـواقع اني الحظت
ان الـسيد حينما كان يتفوه بكلماته
االخــيـره كـان يـقــيس في الـهـواء
الى مـسـافه مـعـينه بـكـلـتـا يديه
والــظـــاهــر انـه قــصــد بـــيــهــا
احـــجــــام قـــضـــبــــان الـــذهب
الـــصـــغــيـــره ثم حـــصل شئ
مــفــاجئ طـلـب مـني الــســيـد
بـواسطـة ابراهيم ان اوصي
له مـالـيـا" مـا يـقـدر ان يـنـشئ
مــوارد جــديــده لــلـبـالد مـثال"
ضـرائب غـير بـاهظـة جدا" من
نـــوع ضــرائب الـــكــبـــريت هــذا
الـــبــرهــان عـــلى ثـــقــته في

ارض غــــــروري
لــكــني قــلت ان
االمــر يـنـطـوي
عـلى مسؤولية
كـــبـــيـــره عـــلئ
هـمه من النـي 
هــذا الـنـوع ال
اسـتـطيع ان
اذكـــــــر اال
مـن اثـق
بكفا
تــــــــــه

ديــنــيــة ودرس وتــخـرج من دار
ــعـلـمـ االبـتــدائـيـة وانـتـمى ا
إلـى احلــــــزب  الــــــعـــــام 1944
وتـــعـــرّف عـــلـى قـــائـــد احلــزب
يـوسف سـلـمـان يـوسف (فـهد)
وتـبـوء مـراكـز قـيـاديـة  عـديدة
نطقـة اجلنوبية مـنها قيـادة ا
الـــــتي شــــمـــــلت الـــــبــــصــــرة
والــعـــمــارة والــنــاصــريــة ثم
تـبعـها بقـيادته لـلجنـة بغداد
وبـــعــدهــا لــلـــجــنــة الــفــرات
األوسـط ثم أصـــبح أمـــيـــنــا

عاماً للحزب العام 1955.
خالل عمله اعتقل وفصل 

مـن وظــيـــفـــته وعـــمل عـــامالً ومــارس
مـهـمـاته احلـزبـيـة في الـعـمـل الـسري
وتـزوج من ثـمـينـة نـاجي يوسف وهي
رفـيـقتـه وشريـكـة حيـاته وأجنـبت منه
ــان وعـلي وشـذى)  بــنـتــان وولـد (إ
وقـــد عـــرض الــدكـــتــور شـــعـــبــان أهم
مـحطـات حيـاته وسجـاياه الـشخـصية
ـبـدئــيـة وخالفـاته مع عـدد ومــواقـفه ا
ــــــســــــؤولــــــ الــــــقــــــيــــــاديـــــ مـن ا
الــبـيـروقــراطـيـ الــذين سـبــقـوه مـثل
مـالك سيف وحميد عـثمان ليصل إلى
ـثـيرة بـعـد انقالب قـصـة استـشـهاده ا
الـثـامن من شبـاط عام 1963 فـي قصر
الـنهـاية  الـسيء الصـيت. وعلى الرغم
مـن اطالعــنــا عــلى تــاريخ سالم عــادل
ودوره لـكـنني اكـتشـفت في مـطالـعتي
لـلكتاب قضايا كثيرة تستحق التوقف
عــنـدهـا فــقـد عــالج الـبـاحـث مـشـكالت
احلــزب والــتــحــديــات الــتي واجــهــته
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ـسـتوى الـدولي: الـصراع مـنـهـا على ا
الـصيني- الـسوفييـتي ثم الصراع ب
جـمال عبد الناصر وعبد الكر قاسم
وانــعــكــاسـات ذلك عــلى الــصــراع بـ
الــشــيــوعــيــ والــقــومــيــ  وانـدالع
احلـــركـــة الــــكـــرديـــة وااللـــتـــبـــاس في
الــشــعــارات والــصــراع مع قــاسـم بـ

التأييد والتنديد. 
ويُـبرّز الـكاتب دور سالم عـادل اجلامع
قـرّب ب الـرفاق لـتحـقيق ـوحّـد وا وا
وحـــدة احلـــزب عـــلى أســـاس مــبـــدئي
وإنــــــــــهـــــــــاء

االنـقسـامات واالنشـقاقات الـتي نخرت
كـيـانه وأضـعـفـته خـصـوصـاً انـشـقاق
رايـة الـشغـيـلة إضـافـة إلى انشـقـاقات
أخـرى وقـد تـمكن سـالم عادل بـصـبره
ــتـــبــادلــة وحـــكــمــتـه وبــالــتـــنــازالت ا
وباالستعانة باألشقاء والسيّما احلزب
الــشــيــوعي الــسـوري والــرفــيق خــالـد
بــكـداش إنــهـاء االنـشــقـاق واســتـعـادة
وحــدة احلــزب دون شــروط مــســبــقــة
دون أن يـــــنّــــــزه أحـــــد من األخـــــطـــــاء
والـنواقص واإلجراءات الـبيروقـراطية
ـــا فــيــهـــا قــيـــادة الــقــاعـــدة اجلــسم

األساسي للحزب. 
لـقد أسهم سـالم عادل في بنـاء اجلبهة
الـوطـنـيـة وسـخّـر كل إمـكـانـات احلزب
لـقـيـامـهـا ألن عقـله االسـتـراتـيـجي كان

مـنـصـبّـاً عـلى أن جنـاحـهـا سـيـقرّب من
جنــاح الـثـورة وهـكـذا تـشــكـلت جـبـهـة
االحتــاد الـوطـني الـعـام  1957وتـألـفت
قراطي وحزب مـن احلزب الوطني الد
االســـتـــقالل وحـــزب الـــبـــعث الـــعـــربي
ــــقـــراطي االشــــتـــراكي واحلــــزب الـــد
الـذي نــظم احلـزب مـعه الــكـردسـتــاني 
اتـفاقاً خـاصاً بسبب مـعارضة األحزاب
األخـرى النـضمـامه إضافـة إلى احلزب
الـــشـــيـــوعي. وكـــان هــدف سـالم عــادل
ـسـتــعـمـر الـبـريـطـاني إنـهــاء هـيـمـنـة ا
واســتـغاللـه لـثــروات الـعــراق  وإلـغـاء
ــعــاهــدات مع بــريــطـانــيــا وأمــريــكـا ا
والــقـواعـد الــعـسـكــريـة في احلـبــانـيـة
والــشـــعــيــبــة.  وعـــنــد جنــاح الــثــورة
تــشـكّـلت أول حـكـومـة ضـمت وزراء من
ـشـتـركـ في اجلـبـهـة مـا عـدا احلزب ا
الـشـيوعي الـعراقي  واتـخذت خـطوات
لـتعـزيز االستـقالل الوطني  و إعالن
ـلـكـية. اجلـمـهـوريـة العـراقـيـة وإنـهاء ا
ومـن إجنـــازاتـــهـــا اخلــــروج من حـــلف
بـغـداد  واالنـسـحـاب من نـظـام الـكـتـلة
اإلسـترلـينـية وحتـرير العـملـة العـراقية
وسـن قـــــــانـــــــون اإلصـالح الـــــــزراعي 
وقـانــون األحـوال الـشـخـصـيـة وإعـطـاء
ـرأة حقـوقهـا  والبـدء بالـتفاوض مع ا
شـركـات النـفط االستـعـماريـة الستـعادة
حــقــوق الــعــراق الـذي جتــسّــد في سن

قانون رقم 80 لعام 1961.
أضــاء الــبــاحث مــوقف سالم عــادل من
الــقـضـيـة الــقـومـيــة مـعـتــبـرا أن حـركـة
االنـــبــعـــاث الــقــومـي الــعــربـي "حــركــة
قراطية" وهنا أريد اإلشارة تـقدمية د
إلى مــوقف فــهـد من قــضـيــة فـلــسـطـ
بـرسـالـته من الـسـجن بـعـد صـدور قرار
الـتـقـسـيـم عام  1947 الـتـي ورد فـيـها :
إن مـــوقف االحتـــاد الـــســوفـــيـــتي كــان
شاريع ـؤامرات وا بـسبب األوضاع وا
نوي حتقيقها في البالد االستعمارية ا
ـــهم في الـــعــــربـــيـــة وفـي الـــعـــالم فــــا
ــوضـوع هــو وجـوب إلـغــاء االنـتـداب ا
وجالء اجلـيوش األجنـبية عن فـلسط
قراطيـة مستقلة كحل وتـشكيل دولة د
صـحيح للقضية ومن واجبنا أن نعمل
بــذلك حــتى الــنــهـايــة وإذا لم نــتــمـكن
بـــســــبب مـــواقـف رجـــال احلـــكـــومـــات

واألخـطـاء التي وقـع فيـهـا وما تـعرّض
ـوضوعـية له مـن تصـفيـات وإبادات  
وله وجـهـات نـظـره اخلاصـة والسـيّـما
ـــوصل وكـــركـــوك ومن مـــا حـــدث في ا
عـمليـات هيمـنة على الـشارع واإلرهاب
الـفـكـري فـي الـعام  1959كـمـا يـسـمّـيه
وكــان يـدعم وجـهــات نـظـره بــالـوثـائق
والــشــهــادات واحلــوارات مـع قــيـادات
شـــيــوعـــيــة إضـــافــة إلى مـــعــايـــشــته
وجتـربـته الـشـخصـيـة وهـو مـا أضفى

عــلى الـكـتـاب حـيــويـة السـيّـمـا وقـد
حـاول إظـهـار الـوجه الـعـروبي لـلـحزب
عـبـر وثـائق الكـونـفرنـس الثـاني الـعام
وكذلك عبر وثيقة رد على أفكار 1956
بـرجوازية تـصفويـة العام 1957  التي
كـتبها سالم عادل أو أشرف عـليها كما
يـقول وذلك رداً على بـعض التوجهات
اخلــاطــئـــة لــدى بــعض الــشــيــوعــيــ

األكراد. 
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ــــؤلف الـــــشــــخــــصــــيــــة وقــــد أبـــــرز ا
ــبــدئــيــة الــعــالــيــة االســتــثــنــائــيــة وا
ؤهالت القيادية والـشجاعة النـادرة وا
الـــتي تــمــتـع بــهــا سالم عــادل دون أن
يـنـسى أخطـاء تلك الـفـترة والـتحـديات
الـتي واجهها خصـوصاً بعد ثورة 14
تــمــوز والـصــراعـات اجلــانــبـيــة الـتي
أنـهكته إضـافة إلى ظروف مـوضوعية

ـأساة الداميـة لغرق العبـارة في مياه دجلـة التي حصلت أثـناء أحتفاالت كشفت ا
ـوجوعـة بدمـارها وخـرابها اصالً ـفجـوعة وا وصل ا أعـياد الـنوروز في مـدينـة ا
ديـنة وكذلك والذي حـصل على يـد داعش ابتداء ومـاتاله أثنـاء عمـليـات حتريـر ا
ـسـتــشـري في هـذه احملــافـظـة  من قِــبل احملـافظ ومـجــلس احملـافـظـة الـفــسـاد ا
ـأساة خـلالً ـتـحـكـمـة فـيـهـا  كـشـفت هـذه ا ورؤسـاء الـدوائـر وبـعض الـفـصـائل ا
ـوصل بـشـكلٍ خـاص بل في بـنـيـويـاً مُـرَكّـبـاً في إدارة الـبالد بـشـكلٍ عـام وفي ا
عالم٠ إلى نظامٍ سياسي واضح ا مجمل العملية السياسية والتي لم تتحول بعد
ـا يـجـري في الــعـراق مـنـذ عـام ٢٠٠٣ يالحظ مـقـدار اخلـلل واخلـطل ـتـتـبع  أن ا
والـهـزال في إدارة الــبالد مـنـذ مـجــلس احلـكم الـذي أرسى دعــائم احملـاصـصـة
ـؤقـتـة بـزعـامـة أيـاد عالوي واحلـكـومـة الـطـائـفـيـة والـعـرقـيـة مــروراً بـاحلـكـومـة ا
األنتقـالية برئاسة إبـراهيم اجلعفري ثم احلـكومة الدائمة ولـدورت برئاسة نوري
تـلتهـا حكومة الـعبادي الـذي كلمـا تكلم فـأنه يهدد بـضرب الفـساد بيدٍ من الكي ا
ولكنه كان يـضرب الفساد كلَ مـرةٍ بيدٍ من تنك إلـى أن ضربَ نفسه وسقطَ حديـد
بـالـقـاضـيـة ليـسـلـمـهـا إلى رئيـس الوزراء أو الـذي يـسـتـضعـف السـيـد عـادل عـبد
هدي بـسبب عدم إنـتمائه إلى كـتلةٍ قـوية يسـتند الـيها والـذي اخبرنـا في بداية ا
إستيـزاره بأن إستقالـته في جيبه وأنه سيخـرجها ويضعـها على الطاولة أذا لم
يعجـبه الوضع وأذا أحرجته الـكتل السيـاسية التي جـاءت به ولكنه لم ولن يـفعلها
ألن طـعم رئـاسـة الوزراء حـلـو ومـغـري حـيث أحتـفـنـا هـذا الـيـوم بـتـصريـحٍ ناري
أرتـعـدت له فـرائص الـفاسـدين مـفـاده أنه سـيـضـرب بـيـد الـعـدالـة لكـل مَنْ يـلعب

ويزيد من جراحات العراقي ٠
نعم سـيداتي سادتي أن الذي جرى ومازال يـجري في العراق لم يحصل في اي
الـيـة والـبشـريـة واألجـتمـاعـية له نـفس إمـكـانيـات الـعـراق ا بلـد من بـلـدان العـالم 
والتأريـخية والسـبب هو تسـلط األحزاب األسالميـة والسيـاسية الفـاسدة متـمثلة
بـرؤسائـها وشـخوصهـا الذين يـرتبـطون بـعالقات مشـبوهه مع الـقوى اخلـارجية
ـنـبـطـحـ تـمـامـا لـتـلك الـقـوى ودولـهـا حـيث وضـعـوا أنـفـسـهم أدواتـاً لـتـنـفـيذ وا
سـياسـات تـلك الدول عـلى حـساب مـصالح الـعـراق وشعـبه  حتـى أوصلـوا البـلد
إلـى مـاهــو عــلـيه اآلن مـن دمـار وخــراب وإفالس ومــوت مـجــاني وآخــرهــا ولـيس
ـوصل التي كشفت ضعـف احلكومة احملتـارة الوليد غير أخيرهـا حادثة عبارة ا

نبطحة لألجنبي ٠ تنفذة اجلاثمة على شعبها وا الشرعي للكتل ا
قـال سمـعـتهـا من أحد وضـوع ا أخـتتم مـقالي هـذا بـحكـاية شـعـبيـة لهـا عالقـة 

األصدقاء سأنقلها كما سمعتها باللهجة الدارجة مفادها٠
ـتـوفــيـة هـذي  تـزوج (أحـد األشـخــاص مـاتت زوجـته وكــان له ولـد من زوجــته ا
الرجل إمـرأة من قريته بـعد مضي فـترة على الـزواج أخذت تُحَـرضْ زوجها على
ـرأة جتـيـد صـنـاعة دهن هذه ا إبـنه الوحـيـد فـكـان يـعاقـبه كل مـرة بـشـكل شـديـد
احلُــر(الــسـمن احلــيــواني) وتـضــعه في الــشــكـوة (الــشـكــوة هي حــافـظــة لــلـدهن
ـاعز)  كلما تـصحو الصـبح تأتي إلى الشكـوة جتدها فارغة مصنـوعة من جلد ا
فتـتـهم الولـد بـأنه يسـرق قـسم من الدهن وقـسم من الـدهن مـسكـوب عـلى األرض
ويسكب الـباقي  تـأخذ بالـصيـاح فيأتي األب ويـضرب إبـنه ضربـاً مبرحـًا والولد
وضوع الدهن  مرتْ أيام والولد كل مرة يتحمل ضرب ابوه له فقرر ينكر علمه 
أن ينطـر( يحرس ليالً) كي يعرف منـو اللي يسرق الدهن وبذيك اللـيلة اللي ينطر
بيهـا شاف شي عجيب شـاف مجموعة من الـواوية (بنات آوى) من القـرى القريبة
دخـلوا إلى بـيـتهـم وأشروا إلى كـلـبهم الـوحـيد الـلي هـو مفـتـرض يحـرس الـبيت 
ـوجودة بيهـا شكوة الـدهن وجلب الشكـوة بفمه وفـتحها الكلب دخل إلى الـغرفة ا
لـلواويـة اكلـوا الواويـة الدهن والـكلب يـنظـر إلهم بـأستـمتاع وبـعد فـراغهم من أكل

الــدهن  يــلــزمـون سِــرَه عــلى الــكـلـب٠٠٠ أنـتــهت الــقــصـة
ن إعتبر)٠ والعبرة 

شكلة ? وشنو ربّاط القصة. هسه قضيتنه وين? وين ا
مشكـلتنا بكـلبنا اللي سـمح للواوية يلـزمون عليه سِرَه
وبالـشعب الـلي سـاكت وتارك الـكلـب براحـته يفـعل ما
شكـلتنـا أذا منـتخلص من يشـاء وأعتقـد ال يوجـد حل 
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لندن

الــعــربـــيــة ومــؤامــراتــهم مع اجلــهــات
االسـتعمارية فهذا ال يعني أننا نفضّل
حـالً آخـر عــلى احلل الــصـحــيح ونـرى
مـن األدق أن تـتــصــلـوا بــأخــوانــنـا في
سـوريـة وفلـسطـ وتسـتطـلعـوا رأيهم

وقف . في حتديد ا
ولــكن لألسف فــثــمـة تــداخالت عــديـدة
دفــعت األمـور بـاجتـاه آخـر. وأسـتـذكـر
هــنـا عـنـد صـعــود اخلالف الـصـيـني -
الـسـوفـيـيـتي وزعت قـيـادة سالم عادل
كـــراس بـــالـم دات ســـكـــرتـــيـــر احلــزب
وسوم إلى أين الـشيوعي البـريطاني ا

 ? تسير الص
n u  “UO×½«

ـوقف ـثـابـة انـحـيـاز إلى ا وكـان ذلك 
الـسوفيـتي اجتاه الصـ بعد نـقاشات
عـــديــدة آنـــذاك. ولــسالم عـــادل مــوقف
مــتــمـيــز من الــقــضــيـة الــكــرديــة الـتي
اعـتبرها الوجه اآلخر للـقضية القومية
الـعربـية فـأكّد عـلى حقـهمـا في الوحدة
لموس صير وعلى اجلانب ا وتـقرير ا
ـشـروعة أكّـد عـلى احلـقـوق العـادلـة وا

للشعب الكردي . 
وقد صاغ احلزب شعاره في الستينات
حتـت عـنــوان " الــســلم في كــردســتـان"
بـــعــد انـــدالع الـــقــتـــال ومن ثم شـــعــار
ـقـراطـية لـلـعـراق واحلـكم الذاتي "الـد
لــــكــــردســـتــــان الــــعـــراق". وإذا كــــانت
الـصراعات قد أنـهكت احلركة الـوطنية
فـإن اجلميع أخطأ وكان عليهم مناقشة
اضي بروح التسامح والعمل أخـطاء ا
ــــشـــتــــركـــة  ــــشــــتـــرك واألهــــداف ا ا
خــــصــــوصـــاً وأن الــــعــــراق وقع حتت
االحــتالل بـعــد حـكم دكـتــاتـوري طـويل
األمــد أمــا الــذين مــارســوا الــتــعــذيب
وقـــامــوا بـــاالرتــكـــابــات فال يـــكــفي أن
يــقـولــوا الـيــوم أنـهم مــسـؤولــون عـمـا
ـا علـيـهم حتديـد مـسؤولـية حـصل وإ
وصـــول الــــبالد إلى مـــا وصــــلت إلـــيه
ابــــتـــداء من الــــتـــعـــاون مـع اجلـــهـــات
األجــنــبـيــة وشــركـات الــنــفط واجملـازر
الـتي ارتـكبت وصـوالً إلى االعتـذار لدم
الــشــهـداء وفـي مـقــدمــتـهـم سالم عـادل
وجـمـال احلـيـدري ومحـمـد حـسـ أبو
الـعـيس وعـبـد الـرحـيم شـريف وجورج

تلو ونافع يونس وغيرهم.
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لندن 

ــا كـتـبه فـي الـبـدء ال بــدّ من اإلشـادة 
ويـكتـبه الدكـتور عـبد احلـس شـعبان
مـن كــتب مـــوســوعـــيــة  في مـــواضــيع
مـتنوّعة سياسية واقـتصادية وفلسفية
وحـقـوقيـة وثـقـافيـة تـشكل إسـهـاماً في
ـكـتبـة الـعراقـيـة والـعربـيـة حيث رفـد ا
بـــلغ عــدد إصــداراتـه مــا يــزيــد عن 70
كــتــابـاً ومــؤلــفــاً صب فــيـهــا عــصـارة
أفكاره ووجهات نظره وجتربته الغنية
ـعلـومات الـقيّـمة تلك مـطعّـماً إيـاها با
الـتي يسـتقيـها من مصـادرها اخملتـلفة
فـيخضعهـا للتحليل والـنقد في مسيرة
طـــويــلـــة ومـــضــنـــيــة فـي الــبـــحث عن
احلـقيقة. ولعل مثل هـذا العمل الفكري
ــســؤول يـســاعــد الــقـراء من اجلــاد وا
األجـيال الشابـة ليعرفـوا تاريخ العراق
احلـديث وحـركته الـوطنـية والـيسـارية
بـشكل خـاص لكي تـكتـمل الصورة من
ن يــريـد الـبـحث جــوانـبـهـا اخملــتـلـفـة 

والتقصّي. 
واإلصـدار األخير ونعني به كتابه عن "
ـــدلـــول" الــذي سـالم عــادل - الـــدال وا
وقّـعه فـي مـعـرض بـغداد لـلـكـتـاب وفي
احـتـفالـيـة كبـرى في نـادي العـلـوية مع
ــنــاســبــة نــدوة أقـــيــمت عــنه يـــأتي 
الـذكـرى الـ 56 الســتـشـهـاد سالم عـادل
ـثل  شخـصـية تـاريـخيـة لـعبت الـذي 
دوراً مـهـمـاً في تـاريخ الـعـراق احلديث
واحلــركــة الــشــيـوعــيــة عــلى الــنــطـاق

العربي. 
ولـد خـالـد الذكـر حـس أحـمـد الرضي
ـكـنّى بسالم عـادل في مـدينـة الـنجف ا
عـــام  1924عــــلى األرجـح من عـــائــــلـــة

اخلالص مــنـهـا ال احـسن من ان اسـهم
ـساعـدة ان امـكن قلـت حسـنا" انـا في ا
اذا" اضن انـي اسـتـطــيع االسـهــام لـكن
ـطـلـقة الـضـروره االولى هي الـسـريـة ا
رفع الـسـيد عـيـنيه الى الـسـماء ووضع
يـده عــلى صـدره واخـذ يـتـمـتم انه سـر
قــلت ان احلـاحي هـو االن الـدوله الـتي
تــريــد اضـعــاف تــركـيــا ســوف تــسـعى
ـنع ســتـعـادة نـشــاطـهـا لـذلك جـهــدهـا 
ـنع هـذه الـعـمـلـية سـتـسـلك كل سـبـيل 
وقل اني اريـد تنـفيـذ العـملـية بـواسطة
اصـــدقـــائي فـي كل دور الـــبـــورصه في
اوربــا شـرط مــوافـقــة جاللـته غــيـر انه
كــلــمـــا يــحــ الــوقـت يــجب ان تــاخــذ
ــوافـقـة شــكال" خـاصـا" في مــصـادقـة ا
اليهود ويجب اعالنها بشكل مناسب.
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تـرجم ابراهيم كلمـة سيده بوجه حبور
جلاللــته جـوهـري يـهـودي قـد يـقـول له
شئ مـناسبا" لليهـود ويامره بان ينشر
في الـصـحف وجلـاللـته ايـضـا" حـاخام
اكـبـر ليـهـود حاخـام باشـي قد يـقول له
ـاثال" فاعـتـرضت على ايـضـا" شيـئـا" 
ذلك فـــتـــذكـــرت ان الـــدكـــتـــور مـــاركس
اخـبـرني مـره ان حـاخـام بـاشي بـصـقه
مـرة لدى ذكر اسمي فقلت كال لن يخدم
ذلك مــقــاصــدنــا لن تــذاع عــلى الــعــالم
بـشـكل بخـدمـنا سـاسـمح لنـفـسي فيـما
بـعــد بـان اشـيـر عـلى جاللــته الـلـحـظـة
الـتي نسـتطـيع فيـها االفـادة منـها اريد
ان اعــبئ مـشــاعـر الــيـهــود االيـجــابـيـة
لـلعمل في سبـيل االمبراطوريـة التركية
لـذلك يجب ان يكـون االعالن صفة االمر
امـا الكالم مع حـاخام باشي فـيبقى في
تـركيا لوحدها فقط كل ما حتتاجه هذه

ــســتــنــدات الــتــركـيــة عن لم تــفــصح ا
ـــقـــابـــلـــة الـــتي جـــرت بـــ هـــرتـــزل ا
والـسلطـان عبد احلـميد الـثاني بتاريخ
ولــــكن تـــيـــودور 1901ايـــار عـــام  /18
هـــرتــزل دون فـي مــذكـــراته حـــيث قــال
ترجم ) (قـلت له بواسطه ابراهيم ) ( ا
اني اكـرس نـفسي خلـدمته النه يـحسن
الى الــيـهــود والـيــهـود فـي الـعــالم كـله
مــديـنـون لـه بـذلك والني بــشـكل خـاص
مـسـتـعـد لـتـأديـة اي خـدمـة له وخـاصة
اخلدمات الكبيره ( يوجد كثيرون الداء
اخلـدمـات الصـغيـره ) واكدت له اني ال
انــوي نـــشــر اي شئ عـن اجــتــمـــاعــنــا
احلـاضر وبامكانه ان يتحدث الي بثقه
مــطــلـــقه فــشــكــرنـي وقــال اني دائــمــا"
صـديق لـلـيـهـود والـواقع اني ال اعـتـمد
سلـم واليـهود ال اثق الثقه اال عـلى ا
نــفــســهــا بـــرعــايــاي االخــرين فــرثــيت
ـظـالم التي نـعـانيـها فـي العـالم وقال ا
انه حــــــافـظ دائــــــمــــــا" عـــــــلى بــــــقــــــاء
امـبـراطـوريته مـفـتـوحة امـام الالجـئ
الـيهود كملـجئ لهم قلت عنـدما ابلغني
االسـتاذ فأمـبري بان جاللته سـيتفضل
بــاســـتـــقــبـــالي اخـــذت افــكـــر بــقـــصــة
ـة اجلـميـلة انـدروكـليس واالسـد الـقد
فـــجاللـــتـك هـــو االســـد ولـــعـــلـــني انـــا
ـا كـانت هـنـاك شوكه انـدروكـلـيس ور
يــجب ســحـــبــهــا والــشــوكه هي الــدين
الـعـام اذا امـكن ازالتـهـا تـمكـنت تـركـيا
من اسـتعادة نشاطها وحيويتها فتنهد
وابـتسم وهـو يتـنهـد وترجـمة ابـراهيم
مـــنـــذ ان بــــدأ عـــهـــد جاللــــته اجملـــيـــد
وجاللـــته يــســـعى عــبــثـــا" الزالــة هــذه
الــشـوكـه الـتي غــرزت في عــهـد اسالفه
سـتـحيل الـعـظام والـتي يـبـدو ان من ا

واخالقـه لكني قلت اني افضل ان انظر
ـسـأله وان اعـلم جاللت السـلـطان في ا
ـنـاسب ـجــرد ان اعـثـر عـلى الـرجل ا
نـاسـبه فكـرت بان الـرجل يجب ان وبـا
يــدرس الـوضع االقــتـصــادي في الـسـر
فـقط ويـقـدم نـتـائـجه الى وعـلى اساس
ـعــلـومــات اســتـطــيع ان اصـوغ هــذه ا

. برنامجي لالصالح االقتصادياً
wLÝ— e d

لـكن السـيد كـان له رأ اخر انه يـفضل
ان يــعـطي الــرجل مـركـزا" رســمـيـا" الن
ذلك يــثـيـر انــتـبـاهـا" اقـل يـجب احلـاقه
ـــال كــمــديــر عـــام ويــقــدم لك بــوزارة ا
التقارير الدورية فاعترفت بسالمة هذه
الـفـكـره وسـالت كـيف سـارسل رسـائلي
الى جـاللــته هل احــتــاج الى عالمــة او
خـا خاص لـذلك قال جاللته بـواسطة
ابـراهـيم ان خـاتمي يـكـفي ان الـرسائل
الـتي حتمل خـاتمي سوف تـسلم راسا"
الى جـاللـته بـواسـطــة حتـسـ بـيك ثم
انــتـقـل الـســيـد الـى شـمــروع تــصـفــيـة
ــعــلق وقـد الــدين الــعـالم ا
ـــــشــــروع شـــــرح لـي ا
تـالـفت الـتصـفـية من
عـقـد دين جديـد بدل
ــا يــوفـر الــقــد 
مـــلـــيــون ونـــصف
ـــلـــيـــون جـــنـــيه ا
ـــواجــهــة عــجــز
ــاضـيـة الــسـنـة ا
مـاذا هذه الـكمـية
فــــــــقط وابــــــــديت
دهــــشه حــــزيـــنه
كــــــــذلك فــــــــعل

الــســـيــد ورجــوته ان اعـــلم كل شئ عن
مــشـروع الـتـصــفـيـة الحــكم مـا اذا كـان
ـضي فـيه فـقـد تكـون الـتـصـفيه يـجب ا
جـيده وقد ال تكون علئ اوال" ان اعترف
تـفـاصـيل اخلـطـة فامـر جاللـته بـتـلـبـية
طــلـبي ســيـعــهـد الى احــدهم بــاعـطـا
ــعــلــومـات الالزمــة واســتــانــفــنـا عن ا
مــوضـــوع اخــر وقـــد اثــرت اهــتـــمــامه
وعـرضت عـلـيه بـرنـامـجنـا لـلـمـسـتـقبل
كن بـخـطوطه الـعـريضه حـول كل مـا 
ــــديـــــنــــة الـــــرائـــــعــــة وفي في هـــــذه ا
االمـبراطوريـة وحتى احصل لـهما على
اوســمه ذكــرت رفــيـقــتي ولــفــسـون

كن االفادة ومـرموك الـذين 
كن انشاء مصادر مـنهما 
جـديـدة لـلدخل كـا احـتـكار
الـقــوه الـكـهـربـائـيـة مـثال"
فــــــاخــــــبــــــرنـي جـاللــــــته
بـــواســطـــة ابــراهـــيم انه
يــوجـد في الـقــصـر مـولـد
كـــهـــربـــائـي وان جاللـــته
مــــــســـــــرور فـي الــــــنــــــور
الـكـهربـائي فـهـو افضل من
انـواع االخؤى في النور ثم
حتـــــدث عـن امــــــكـــــانـــــات
حتـــســـيـــنـــات اخـــرى في
ـدينة مثال" جـسر جديد ا
في اســـطــنــبـــول مــرتــفع

لـدرجة تمر حتته اكبر السفن في ميناء
الـقرن الذهبي وهـي فكرة مرموك اال ان
جاللــته رجــاني ان اصــرف الـنــظـر عن
شـروع حالـيا" وان اشـغل نفسي هـذا ا
اوال" بـــازالــة الـــدين الـــعــام وكـــنت قــد
اســـتــنـــفــذت قـــواي البــد ان احملـــادثــة
امــتـدت اكــثــر من سـاعــتــ لـقــد حـكت
اخلـيـوط كــمـا شـئت فـتـاكـد انه يـود ان
يـسمع تفاصيل اخرى مني لذلك جعلت
احلـديث يـسـتـرخي والـسـيـد ايـضـا" لم
يـعــد يـجـد شـيـئـا" يــتـحـدث عـنه وبـعـد
حلـظة صـمت وقف واعطـاني يده وردد
انه ســر وبـعــد ذلك طــلـبت تــصـريــحـا"
لــصــالح الــيــهــود اعــ
مــوعــده فــيــمــا بــعـد
وكـــــنت افـــــكـــــر في
ـــؤتــمــر واخــيــرا" ا
طـــــلــــبـت عــــرضــــا"
مـــفـــصال" لـــلـــوضع
االقــــــــتـــــــــصــــــــادي
ـشـروع التـصفـية و

فوعدني بذلك كله.
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حـ اجتـاحت النـازية أوروبـا الغـربية
ـاضـي كـانت فـي أربـعــيــنـات الــقــرن ا
بــعض شــعــوبـهــا بــعـيــدة عن مــعــرفـة
الــكـثـيـر من احلــقـائق الـتي واجــهـتـهـا
شــرائـح مــجــتــمــعـــاتــهــا أو قــادة تــلك
ـة الــنـازيـة الــشـرائح. ولــكن بـعــد هـز
وانــحـســار ظـلــهـا بـدأ بــعض مـثــقـفي
ومــفــكــري تــلك الــشــعـوب الــبــحث عن
ــــزيـــد مـن احلـــقــــائق الــــتي لـم تـــكن ا
مـعـروفـة لـهم قـبل ذلك احلـ إلّـا الـنزر

اليسير منها. 
ضـي الوقت وبـعـد اكـتـمـال الـصـورة 
أخــذت تـتـكــشّف الـكــثـيـر مـن احلـقـائق
ـبـهـمة وبـفـضل بعـض البـاحـث من ا
ذوي الــبـاع الــطــويل سُـلــطت األضـواء
على ما قد جرى بروح احلرص الشديد

لقراءة باطن التاريخ الغامض. 
ولـعــلي وأنـا أقـرأ كـتـاب الـدكـتـور عـبـد

ـوسـوم بـ "سالم احلــسـ شــعـبــان وا
كث وما دلـول وما  عـادل ... الدال وا
يـزول" وكأني أقتـرب من تلك احلـقيقة
السـيّـما بـقـراءة مالمح شخـصـية سالم
عــــادل كــــامــــلــــة ودون أدنـى إضــــاعـــة

للجزئيات. 
وقــــد أدركـت اآلن وبــــعــــد فــــوات هـــذه
األعــوام الــطــويــلــة مـن الــعــمـر أن دور
الـفـرد في اجملـتـمع يأخـذ خـصـوصـيته
من جوهر العقيدة أو الفكر الذي يؤمن
بـه فـهــنــاك من يــوظف فــكــره بــاجتـاه
مـخالفة القيم اإلنسانـية فيتعلق بنزعة
الـشـر الـتي تـقـوم على أسـاس تـصـفـية
ــعــارضــ له في الــفــكـر اخلــصــوم وا
والـــســـلــوك وهـــنـــاك نــزعـــة مـــضــادة
ومختلفة قطعاً تنطلق من توطيد حياة
مـزهـرة ونـافـعـة لـلـجـمـيع. وفـي أحـيان
كــثـيــرة يـتــدخل تـأثــيـر الــسـيــاسـة من

بـوابـة الـصـراع اآليديـولـوجي احملـتدم
بــ اخلــيـر والــشــر كـعــامل مــؤثـر في
حـياة األفراد واجملتـمع فإما أن يحول
هـذه احليـاة إلى مأسـاة أو إلى مـلهاة
ـأسـاة وفـي أغـلب الـظـروف فــإن دفّـة ا
هي  الـتي تـسـود ألنهـا تـتكـرّر بـينـما
ــرة واحـدة ثم ــلـهــاة تــأتي  ظــروف ا

تستقر إلى ما ال نهاية. 
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كــتـاب عــبـد احلــسـ شــعـبـان يــسـلط
الـضـوء عـلى واقع الـصراع الـسـياسي
ـــعـــقـــد الـــذي كـــانت لـــغـــة الـــدم هي ا
الــســـائــدة فــيه بــدل احلــوار واجلــدل
حـيث بـحث بـدقـة وعـمق مـا حصل في
ـعــاصـر  والســيّـمـا مــرحـلـة الــعـراق ا
اضي فقد خرج الـستينات من القرن ا
حــزب الـبـعـث الـعـربي االشــتـراكي عن
ألوف واختار سـياسة االنتقام جـادة ا
الــوحــشي مـن خــصـومـه ونــزع جــلـده
ـنطق كـحـزب مـدني يعـتـمد احلـوار وا
إلى "عـصـبـة انـتـقـامـيـة" دمـرت احلـياة
االجـتمـاعية وأحلـقت بالـعراق أضراراً
كـبيـرة للغـاية الزالت مـفاعيـلهـا سارية
حــتى اآلن. لم يــكـتـفِ شـعــبـان بــإبـراز
ـبـدئـيـة وخـصـاله سـيــرة سالم عـادل ا
الـشـخـصيـة اإلنـسـانـية والـقـيـادية بل
خـصّص جزءًا مهماً من كـتابه للحديث
عن مـعانـاته اإلنـسانـية الـفائـقة بـعدما

ألـقي الـقـبض عـليه وأخـضع لـلـتـعذيب
كن حتمّله ميت والذي ال  اجلـسدي ا
لــوال صالبـتـه الـفـوالذيــة وإرادته الـتي

حيّرت جالديه. 
وتــبــقى هــنــاك مــســألـة مــهــمّــة تــثــيـر
ستـمر أال وهي كيف تسنّى الـتساؤل ا
لـلسفـاح أن يذبـحوا بدم بـارد زعيماً
حلـزب وطـني سـاهم وبـشـكل فـعّـال في
بـلورة النضال الوطـني ضد االستعمار
ـشهود في بنـاء جبهة االحتاد ودوره ا
الـــوطــني وفي انــتـــصــار الــثــورة وفي
ـفـاهـيـم واألفـكار تـرسـيخ الـكـثـيـر من ا
الــــتي عـــبّــــرت عن طــــمـــوح  الــــشـــعب
الــعـراقي ودعت إلى حتـرّره? وكـيف أن
روح االنتقام البشع لم تتورّع ولم تقف
ـشــاعـر اإلنـســانـيـة الـتي عــنـد حـدود ا

تميّز البشر عن احليوانات? 
فـأجـهـزت عـلـيه دون أي اعـتـبـار وطني
سـيـاسي أو أخالقي. لـقد وزع الـدكـتور
شعبان الكتاب على مدى ثمانية أقسام
تــوزيـعـا مـالئـمـاً فــجـمع بـ الــسـيـرة
الـذاتية لـسالم عادل وشهـادات جلّاديه
السيّما من الذين عاصروه  أو مـريديه
ـتميّز برزمة من ثم خـتم بحثه القيّم وا
رتبطة الـوثائق والتقاريـر السياسيـة ا
بـذلك وهمـا تقـرير الكـونفـرنس الثاني
(1956) ووثيقة رد على أفكار تصفوية
بـرجـوازيـة (1957) وهـمـا مـسـاهـمـتان

مهمتان لسالم عادل  حاول شعبان أن
يـقـدّم لـهمـا قـراءة نـقديـة جـديـدة ضمن

منهجيته السردية . 
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لم يــكـتفِ الـدكـتـور شــعـبـان بـسـرديـته
ـا تـناول ـثـيـرة عن "سالم عـادل"  وإ ا
احلـركـة الشـيـوعـية من زوايـا مـختـلـفة
فـكـريـة وسـيـاسـية عـبـر شـخـصـيـة هذا
ـناضل الـكبيـر فقط راسمـاً لنا مالمح ا
مـــرحــــلـــة هـــامـــة مـن تـــاريخ الـــعـــراق
الـــســـيـــاسـي الـــتي حـــاول قـــراءتـــهـــا
ـوضـوعـية ورؤيـة عـقالنـيـة منـفـتـحة

وبـروح النقد والنـقد الذاتي خصوصاً
رحـلة الـتي حقـقت مـنجزات وأن تـلك ا
غـيـر قـلـيـلـة بـاخلـروج من حـلـف بـغداد
ونــظـام الـكـتــلـة اإلسـتــرلـيـنــيـة وإلـغـاء
ـتكافئة  مع بـريطانيا ـعاهدات غير ا ا
ــتـحــدة  اتــســمت أيــضـاً والــواليــات ا
بـنشـاط محمــــــوم للردّة  الـتي حصلت
ـسـاعي في 8 شــبـاط 1963 فــعـطــلت ا
لــبــنــاء بـــلــد حــر ومــســتــقل ويــتــمــتع
بـــاالزدهــار والــتــطـــور وهــو الــوصف
ـرحـلة ـكن انـطـباقه عـلى تـلك ا الـذي 

أسوية. ا

غالف الكتاب

عبد احلميد الثاني
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يؤدي األعالم دوراً حـيـويـاً ومؤثـراً في تـوجـيه مـسار األحـداث والـتـفـاعالت على
ـسـتـوي الـداخـلي واخلـارجي وخاصـة بـعد ثـورة االتـصـاالت والتـطـور  الذي ا
ـقـروءة خـالل الـسـنـوات الــقـلـيـلـة ـســمـوعـة وا ــرئـيـة وا حلقَ بـوسـائل اإلعالم ا

اضية . ا
ـبالـغـة القـول إن اإلعالم بـات يعـد إحدى أهـم أدوات تنـفيـذ الـسيـاسة ليس من ا
اخلارجـيـة ألي دولة وأهم وسـائل تـشـكيـل الرأي الـعـام وتوجـيـهه  وكـذلك أحد
أهم مظـاهر  القوة  الشاملة ليس فقط ألنه يعبـر عن توجهات السياسية  العامة
وإبراز وجهـة نظرهـا جتاه القـضايا اخملـتلفـة ويعزز من مـصاحلهـا الوطنـية على
ـا أيــضـاً ألنه يـبـرز تــطـورهـا احلـضــاري ويـقـدم صـورة ـسـتـويــات كـافـة وإ ا
إيجابـية عنـها وعمـا تشهده مـن نهضة شـاملة في مـختلف اجملـاالت أمام العالم

اخلارجي . 
اجلــمــيع صـار يــدرك أهــمـيــة اإلعالم ويــعـمـل  عـلى تــعــزيـز دوره في مــخــتـلف
اجملـاالت سـواء من خالل الـعـمل عـلى تـطـويـر مـحـتـوى الـرسـالة  اإلعـالميـة كي
تصل إلى أفـراد اجملتمع بكل شفافية أو من خالل تـشجيع اجلهود الرامية إلى
إعـداد كـوادر إعالميـة وطـنـية  تـعـبـر عن أولويـات اجملـتـمع وقضـايـاه الـرئيـسـية
ـصالح حـتى يـقـوم اإلعالم بـدوره احليـوي في خـدمـة وتـنمـيـة اجملـتمـع وتعـزيـز ا

الوطنية في الداخل واخلارج.
أنفـتح الـعراق بـعد مـرحـلة الـتحـول عام 2003 عـلى العـالم ليـطلع عـلى مجـريات
وتطـورات االحداث من خالل االنفـتاح االعالمي الـكبيـر الذي شهـده البلـد  بعد
تلك ثالث فضـائيات  وعدد محدود من الـصحف وعدم السماح ماكـان العراق 
للـمواطن من اسـتخـدام الستاليت  وكل وسـائل  االعالم بتـنوعـها كـانت موجهه
وُمـسـيـطر عـلـيـهـا من قبل الـدولـة  وكـانت الـرسـائل اإلعالميـة حتـدث تـأثـيراً في
اجملـتـمع النهـا كـانت تركـز دائـماً عـلى تـشكـيل رأي جـمعـي جتاه الـقضـايـا التي
تـكون ضمن اولويـات الدولة  امـا بعد عام 2003 فـكان افق االعالم في العراق
طلقة ـطلقة كـالسلطـة ا واسعاً وكـانت احلريات تكـاد ان تكون مطـلقة (واحلرية ا
ستـكون مـفسـدة مطلـقة )   وتـعددت وسـائل االعالم بـتنوعـها مـع االنفتـاح على
الـعـالم من خـالل السـمـاح  بـاسـتـخـدام كل وسـائل الـتـواصل من خـالل الهـاتف
النـقال او االطالع على العـالم من خالل استخدام الـستاليت الذي يتـيح للجميع
االطالع ومتـابعة اخـبار الـعالم  في ظل ثـورة االنفتـاح الكـبيـرة التي سبـقنـا بها
ؤلم انـنـا  فقـدنـا شـيئـاً مـهمـاً جـداً  إال وهو الـعـالم وشهـدهـا العـراق مـؤخـراً  ا
ـسـتـوى الـطـمـوح من حـيث قـوة الـتـأثـير مـحـتـوى الرسـالـة االعالمـيـة  لم تـعـد 
ستهـدف وتشكيل الـرأي اجملتمعي  وفي ظل الـتسابق احملموم من واجلمـهور ا
قـبل وسـائل االعـالم احملـلـيـة احلـزبـيـة ضـاع اخلــطـاب الـوطـني  وطـغى خـطـاب
صـالح الضـيقـة الذي اليـتعـدى تأثـيره جـمهـوراًِ ضيـقاً جـداً  وفي ظل كل تلك ا
ـثل وجـهه نـظــر الـسـيـاسـيـة ويـتـنـاول ــؤثـر الـذي  الـتـداعـيـات لم يـعـد االعالم ا
ـواضـيع ذات االهـتـمـام الـوطـني ويـنـقل حـضـارة وتـأريخ ومـعـالم الـبـلـد لـيـكون ا
ـباديء الـوطنـية عـملـياً  لم تـكن كثـير من الـقيم الـواجهـة احلقـيقـية في تـرسيخ ا
اجملتمعية حاضرة  وسائل االعالم احلزبية والتجارية ولم يكن  اخلطاب الوطني
مـوجـوداً بـل يـسـجل حــضـوره كـضــيف شـرف في مــوعـد اجـراء االنــتــــخـابـات

ويختفي عند االنتهاء منها . 
واطن ورفعت من شأن وسائل االعالم احلـزبية والتجاريـة بخست حق الوطن وا
احلــزب والـتـاجـر وبـعض الـســاسـة الـفـاشـلـ فــكـان الـثـمن بـاهــظـاً عـلى جـمـيع

االصعدة .
واذا اردنا ان نـعد حـجم تـأثيـر وسـائل االعالم احلزبـيـة في الشـارع فـقد فـقدت
كن ان تشكل منافسة في ميدان االعالم جمهورها ولم يعد لها مشاهد ة 

لـذا من يـتـابع ردة الـفـعـل الـكـبـيـرة جتـاه افـتـتـاح قـناة  mbc الـعـراق يـتـأكـد ان
ضعف الـرسائل االعالميـة وخلوها من احملـتوى احلقيـقي جعل اخلوف يدب في
ـشاهدة النهم غيـر مهيئ خلوض نفـوس اصحاب القنوات مــــحدودة التاثير وا

نافسة . ا
ـوضـوعـيـة ـهـنــيـة وا واود ان أشـيـر الى قـنـاة (الــشـرقـيـة) الـعـمـالقـة من حـيث ا
ـواضـيع االعـالميـة وتـمـيـزهـا  بل وتـفـردهـا في تـمـثـيـلـها واحلـيـاديـة في تـناول ا
نـافـسة لـتُمـثل العـراق بتـاريخه وحـاضره الـوطنـي الشـامل لتـنبـري الى ساحـة ا
ـشرق بـأذن الله  حتـملت الـكثـير ومالكـها الـشجاع ـستقـبله ا عـقود  واالمل ا
ودفـعت كـواكب من الـشـهـداء لـتـبـقى كـلـمـة احلق عـنـوانـهـا  والـصـدق ديـدنـها 
ـلتـصق بـاالبـداع الـعـلـمي ومـواكـبـة حـركـة الـتطـور االعالمي واالبـداع الـعـمـلي ا
احـدى أبـرز اهدافـهـا بل وهو من مـنـحهـا  احلـيويـة والـتمـيـز   فلم تـهـتز من اي
ــضـمــار االعالمي  بل تـضـع نـصب اعـيــنـهــا  اكـبـر فــضـائــيـة جـديــدة تـدخل ا
الـفــضـائـيـات لــكي جتـتـهـد دائـمــاً وتـبـحث عن كل مــاهـو مـتـمــيـز  وتـضـعه امـام
مـشاهـديـها   فـكسـبت قـلوب االغـلبـية مـن خالل تَبـنَّيـها  الـهَّم الـعراقي  وتـنوع
بـرامـجـها  االجـتـمـاعـيـة الـتي زرعت الـبـسـمـة عـلى شـفـاه الـفـقـراء  اضافـة الى
رسـالتـهـا الوطـنيـة الثـابتـة في احلفـاظ على الـعراق ارضـاً وشعـباً بـعز وكـرامة 
دعـونا نـتـعلم من تـميـز (الشـرقيـة) وجنعـلـها مـدرسة وعـنوان تـنافس لـنرسخ من
جـديـد رسالـة اعالمـية وطـنيـة تُـعيـد لـلمـواطن ثـقته بـوسـائل االعالم احمللـيـة التي

فقـدت بـريقـهـا  ولـكي ننـمي ونـدرب مالكـاً اعالمـياً وطـنـياً
مـحـصـنــاً قـادراً عـلى مـواكـبـة الــتـطـور االعالمي بـتـنـوع
وسائـله  والـعـمل على اعـادة اولـوياتـنـا الـوطنـيـة لكي
يتـمـكن االعالم من ترسـيخ جناح فـشلت به الـسيـاسة
والنــنـسى  مـبـدأ ان "ال سـيــاسـة نـاجـحـة بـدون اعالم
وطــنـي مــتــمــيــز"  يــحــافظ عـــلى تــراث الــوطن وقــيــمه

ومبادئه ويرسخ مفهوم  (الوطن عنوان الكرامة ) . عبد احلس شعبانسالم عادل
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