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عـلى اإلعالم يــعـني الـســيـطـرة
عـــلى الـــعـــقـــول. وهـــنـــاك آراء
تـــــخص الــــــصـــــورة والـــــنص
وفحـواها أن مـصـداقيّـة النص
تـــكـــون ضـــعـــيـــفـــة مـــالم تـــكن
مـدعـومـة  بــالـصـور والـصـورة
كـمـا يـقـال تـسـاوي ألف كـلـمـة.
واألمثـلة على هذا الـرأي كثيرة

ومتنوَعة ولكلّ مقام مقال.  
WOzUBŠ« WÐ—UI

قـاربة وبداللـة مـاتقـدّم تطـرح ا
اإلحصائيّة نفسها في الدراسة
ـدخـالت عــدديّـة والــتــحـلــيـل 
ومـعنـويّـة متـوازية ومـتـقاطـعة
ـــا يــــتــــفق مع الــــنــــمـــوذج و
ـعطى. الـوسط احلسـابي هو ا
بــالـعــادة إعــلـومــة إحــصـائــيـة
يعـطي متـوسط قيـمة جملـموعة
ـكن أن ـعـطاة. و من األرقـام ا
يــــكــــون لــــلـــوسـط األعالمي او
الصحـفي بعداً إحصائـيّاً يعبّر
 عن مساحة تأثيره باجلمهور.
ومثـلمـا تمـتلك اجملـلّة اتـعلـميّة
عــامل تـأثـيــر فـيــجب ان تـكـون
اجلريدة كذلك والينطبق عليها
شـعــر نــزار حــ يـقــول(..هــنـا
جـريــدته في الــركن مـهــمـلـة..).
وفي مثل هذا  التصوّر البدّ أن
تــمـتـلك اجلــريـدة عـامـل تـأثـيـر
ـــا تــمـــتـــلـــكه اجملالّت ــاثـل 

الـوقوف بـإجالل أمـام صـاحـبة
اجلاللـــة الــرشــيــقـــة الــرقــيــقــة
االنيـقة من قبل حـاملي أقالمها
وصــنّــاع عـــنــاوين الـــصــفــحــة
األولى والصفحات الالحقةعبر
 األزمــــــــــــان. أعـــــــــــود اآلن الـى
مـوضـوع مـقالـي هذا والـذي له
صــــــلـــــة بـــــجــــــزء واسع مــــــنه
بـالـصــحـافــة واإلعالم ومـانـراه
ونــســـمــعه ونــقـــرأه عن طــريق
تاحـة. ولكي أقترب وسـائلهـا ا
زج ب األرقـام احلسابية من ا
والــــتــــخــــصّص أبــــدأ بــــقـــول

الشاعر  نزار قبّاني:  
(..عـــشــــرون عـــامــــاً فـــوق درب

الهوى
 واليزال الدرب مجهوال
فمرّة كنتُ أنا قاتالً
رّات مقتوال وأكثر ا

عـشـرون عـاماً  يـاكـتـاب الـهوى
ولم أزل في الصفحة األولى..).
وهــذا يـــعــني أن مـــســيــرة  أي
مـهنـة  ومـنهـا الصـحـافة تـكون
ـشقّة وتـوقّع ظهور مـحفـوفة با
ــــفـــاجــــأة. وهـــذه عــــنــــاصـــر ا
الــعـــنــاصـــرة عــادة مــاتـــوتــبط
ــــــــــــــوارد بــــــــــــــاحلـــــــــــــــدث وا
والـــتــــكـــنـــولـــوجـــيـــا وعـــوامل
سـايكـولوجـيّة تـخص اجملتمع.
فـهـنـاك من يـقـول إنّ الـسـيـطرة

العلميّة الرصينة والذي يعتمد
قتبس على عدد القـارئ  وا
مـع إشـــــارة أمـــــيـــــنـــــة لـــــهــــذا
اإلقـــتــــبـــاس. واإلبــــتــــعـــاد عن
توسّط احلسابي يسمّى قيمةا
ــعـــيــاري ومــنه بـــاإلنــحــراف ا
ــعــيـاري يُــســتــخـرج اخلــطــأ ا
ثلى ان تكـون قيمته واحلالـة ا
واطــئـة. فــمــثالً جنــد كــثــيـرين
يــعــمــلــون فـي مــجــال الــبــحث
الـــعــلــمـي ولــكنّ صـــفــة بــاحث
. عـلمي التنـطبق علـيهم جـميعاً
ونــــفس الـــســــيـــاق في اجملـــال
اإلعالمي فــنـــجــد الــكــثــرة من
يــــســــمّـي نــــفــــسـه(إعالمي) أو
يــــــــضـــــــيـف(إعـالمي وكــــــــاتب
وقـــــاص) ثم مـن يــــضـــــيف أنّه
(مـــحــلّل) أو(مـــؤرّخ) وجنــد أنّ
الــعـديـد مــنـهم اليـجــيـد قـواعـد
الـلـغة الـعـربيـة الـصحـيـحة في
صـورهــا الــبـســيــطـة كــحـروف
فـعول. لذلك اجلـر  والفـاعل وا
نح مثل البدّ من وجـود معيـار 
هـــذه األلــقـــاب والــتـــســمـــيــات
وتذلـيل  األخطاء واإلنـحرافات
ــعـــيـــاريّــة فـــيـــهــا. وغـــالـــبــاً ا
مــاتــفــرض األســمــاء الــكــفـوءة
بــشــخــصــيّـــتــهــا نــفــســهــا في
الـــــصــــــحــــــافـــــة والــــــبــــــرامج
الــتــلـــفــزيــونــيّـــة وخــصــوصــاً
الـسـياسـيّة مـنـها. فـفي الـعراق
مـثالً لـديـنـا مـساحـة دافـقـة من
هــذه األســمــاء في الــصــحــافـة
واإلذاعـة والـتـلــفـزيـون والـذين
نـقـشـوا إطاللـتـهم في الـذاكـرة.
أمـا في بريـطـانيـا مـثالً فهـناك
صحـفي سياسي ومـقدّم برامج
إســــــمـه الـــــســــــيــــــر روبن داي
ــــاحـــــته وعـــــمــــله وبــــســـــبب 
ـلكة اإلعالمي األخّـاذ  منـحته ا
لــقب (سـيـر). وأتــذكّـر أنّه قـابل
وزيـر الدفاع الـبريطـاني مايكل
هـزلتـاين في الـثمـانـينـات وقد
ـا أحـرج الــوزيـر بـاألســئـلـة  
إضــــطـــرّ الــــوزيـــر  أن يــــغـــادر
اإلستـوديـو. وفي لـقـاء آخر مع
رئـيـســة الـوزراء الــبـريـطــانـيـة
مـارگريت ثـاتشر فـقد أحـرجها
بـاألسـئــلـة وقـد نـادته بـالـسـيـد
داي وهــذا اليـجـوز ألنّـه يـحـمل
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بغداد

آنــفــاً في اجلــزء األول من هـذه
ـــقــــالـــة  وهـي أنَّ األخـــطـــاء ا
الـقـانـونـيـة قـد تـكـررت في هذه
األوامر  لـسببٍ غيـر معروفٍ ;
ـا بسـبب بعض الـقانـوني ر
الـــــذيـن يـــــقـــــفـــــون وراء هــــذه
قـترحات . إنَّ اخلـطأ في هذا ا
الـــنص يــكـــمن في أنَّ الـــســيــد
رئـيس مـجـلس الـوزراء يـتـمتع
ــقـتــضى بــهــذه الــصالحــيــة 
الـــقـــوانـــ الـــنـــافـــذة  وهـــذه
الــصالحــيـــة إنّــمــا مُـــنــحت له
بوصفه رئـيساً جمللس الوزراء
وليس رئـيسـاً جمللس مـكافـحة
الفـساد ; وبنـاءً على ذلك يغدو
هــذا الـنص لـغــواً من الـقـول ال
جدوى فيه  بل هو خطأ بيَّن!!
4- إنَّ مـــا جـــرى فـي غـــضـــون
ــنــصــرمــة قــد أمـاط األشــهــر ا
الــلـثــام عن وجــود تـوجهٍ غــيـر
مـخفيٍ لدى بـعض السيـاسي
لــــتـــقــــلـــيـم أظـــفــــار األجـــهـــزة
الــرقــابــيــة والســـيــمــا هــيــئــة
الــــــــنــــــــزاهــــــــة  واحلـــــــــد من
صالحــيــاتــهــا وقــوتــهــا الــتي
أرعبت الفـاسدين في السنوات
ـاضـيـة وأرتـهم مـا لم الـثالث ا
يــكـونـوا يـحـتــسـبـون . إذْ ثـمـة
مـحــاوالت عـديـدة جــرت لـلـحـد
من قــوة الـهــيـأة وإضـعــافـهـا 
والنـيل من استـقالليـتهـا  تلك
االســـتــقـاللــيـــة الـــتي أزعـــجت
بـعض ذوي الــتـفـكــيـر احلـزبي
ّـن ال يـــؤمــــنـــون الـــضــــيق  

أمّـا أعــضـاء اجملـلس اآلخـرون
 –مع فـائق االحتـرام والتـقدير
- فهـم ليـسـوا مـتـابـعـ لـعمل
ــفـــتـــشــ  وفـي الــغـــالب ال ا
يــعــرفــونـهـم عن قــربٍ ; لـذا لن
ـــكـــنــة  –من تـــكـــون لــديـــهم ا
ــعـرفـة الــنـاحـيــة الـعـمــلـيـة  –
ـفــتـشــ وتـقــديـر أو تــقـو ا
عـمــلــهم ; األمــر الــذي يــفـضي
إلى الــــقــــول إنَّ إنــــاطــــة هـــذه
الصالحية بهم لن تكون سوى
إجراءً شكلـياً غير ذي جدوى 
فــــضالً عــــمّــــا ذُكــــر آنـــفــــاً من

مخالفته القانون ! 
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ــفــتــشـ 2- ثــمـة مـن يُـمــثِّل ا
الـعـمومـيـ في اجملـلس  فـلو
افـتــرضـنـا مـثـالً أنَّ الـتـوصـيـة
مثـّل   فكيف كانت ضد هـذا ا
يــتم عـــرض الــتــوصـــيــة أمــام
أعـضــاء اجملـلس  وهـو واحـد
مــــنــــهم  وهــــكــــذا لــــو كــــانت
الــتـوصـيــة مـثالً بـصــدد إقـالـة
ـكن مـفشٍ عــامٍ آخـر  فـكـيف 
عــرض الــتــوصــيــة بــحــضــور
ـفـتش الـعـام الـعـضـو زمـيـله ا

في اجمللس !!!
3- لــــقــــد ورد في هــــذا األمــــر
أيـضــاً الـنص عـلى أنَّ لـرئـيس
ــفــتــشــ اجملــلس تــســمــيــة ا
ــؤســسـات الــعــمـومــيــ في ا
واجلـــهــات الـــتي ال تــتـــضــمن
تـشـكـيالتهـا مـكـاتب مفـتـش .
إنَّ هذا الـنص ليَـؤكد مـا قلـناه

 لقد أوضحنا في اجلزء األول
قالـة كيفـية تأسيس من هـذه ا
ــــكـــافــــحـــة اجملـــلـس األعــــلى 
الـــفـــســاد مـــنـــذ الـــعــام 2007
وبـيّـنـا الوظـيـفـة الرئـيـسة له 
وقـد خـلصـنـا إلى أنـها تـتـعلق
بـتنسـيق اجلهود بـ األجهزة
ا الرقـابية والـقضـاء . وتتـمةً 
بـدأنـاه ; سـنـتـطـرق الـيـوم إلى
األمـر الـديـواني رقم  35لـسـنـة
 2019الــــصـــــادر في  4/ 2 /
. تعلق باجمللس أيضاً  2019ا
وبـــــــإزاء هــــــذا األمــــــر نــــــدرج
الحـــظـــات اآلتـــيـــة ; خـــدمــةً ا
صلحة العامة: للرأي العام وا
1- لــــقــــد ورد في هــــذا األمــــر
الـــنـص عـــلـى قـــيــــام اجملـــلس
ـكافحة الفـساد بتقد األعلى 
ـفـتـشـ الـتـوصـيـة بـتـعـيـ ا
الـعــمــومـيــ أو إقــالـتــهم إلى
السـيـد رئيس مـجـلس الوزراء
للبت فيها . إنَّ هذا النص يُعدُّ
خـالفــاً لـلــقــانــون  الــذي نص
بــشـــكلٍ صـــريحٍ عـــلى أنَّ هــذه
الــصالحــيــة مـنــوطــة بــهــيــئـة
الــنـزاهــة حـصــراً  فــهي الـتي
تقدم هذه التوصية إلى السيد
رئيس مجلس الوزراء مباشرةً
ودون وسـيط ; وذلـك لـكــونــهـا
اجلــــــهـــــة األقــــــرب إلى عــــــمل
ـفـتـشــ الـعـمـومـيـ  وهي ا
الــتي تـراقـب عـمــلـهم يــومـيـاً 
جريات وعلى تماسٍ مـباشر 

ذلك العمل . 

ـا من األحـزاب السـيـاسـية ; ر
وفـي ذلك يــحـــقـــقــون هـــدفــ 
األول هـــــــو الــــــتـــــــخــــــلـص من
ــســتــقـلــ الــذين ــفــتــشــ ا ا
ـسـؤولـيـة  والـثاني حتـمـلـوا ا
إرضـاء بعض الكـتل السيـاسية
!!! وأيّــة مــحــنــةٍ أشــدُّ من هــذه

احملنة !!  
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وكل ذلك خالف القـانون  الذي
ــفـتش الــعـام أنْ يــشـتــرط في ا
يـكــون مــســتــقالً من الــنــاحــيـة
الـســيـاسـيـة  وهـو أمـر عـمـلـنـا
على تـطـبيـقه طيـلة مـدة الثالث
سنوات من ترؤسنا للهيئة  إذ
لم نــرضـخ ألحــدٍ مــهـــمــا كــانت
قـامتـه  ولم نـعـيّن لـهم مـفـتـشاً
واحــــداً حـــزبــــيــــاً ; الــــتــــزامـــاً
ــهـنــيـة  وهـؤالء بـالـقــانـون وا
أنـفــسـهم يــشـهــدون عـلى ذلك 
عـلى الـرغم من سـعـي األغـلـبـية
لـلـحـصـول عـلى مـوطئ قـدمٍ في
ـنـظومـة . هـذا فضالً عن هذه ا
قيامـنا بالتوصـية بإقالة بعض
ّن كـــانت حتــوم ـــفـــتــشـــ  ا
حــولــهم شـــبــهــات احلــزبــيــة 
الـذين كـانـوا بــحـدود الـثالثـة 
ا يـدّعيه الـبعض من أنَّ خالفـاً 
ـنظـومـة كلـها حـزبـية أو أنـها ا
مـحسوبـة على حـزبٍ مع  أو
أنهـا تـمـثل الـدولة الـعـمـيـقة أو
أو .. وغـــيـــر ذلـك من األكـــاذيب
ـتضرر من هذه التي يـسوقها ا
ــــنـــظــــومـــة من جــــهـــةٍ  ومَنْ ا
يـسـعى جـاهـداً لـلـحصـول عـلى
موطئ قدمٍ فيها من جهةٍ أخرى
. ولـقـد اسـتــطـعـنـا فـي حـيـنـهـا
ـوسـوم إنـهـاء واليـة أولـئك ا
بـاحلـزبـيـة  ولـم يـبق مـنـهم إال
واحـد حـصـلـنـا في وقـتـهـا على
مـوافـقـة السـيـد رئـيس مـجـلس
الـــوزراء الــــســـابـق ( الـــســــيـــد
الــــــعــــــبــــــادي ) إلخــــــراجـه من
ـنـظومـة  وقـد خـرج بـعد ذلك ا
بالفعل  فقد اتبع السيد رئيس
نهج مجـلس الوزراء السـابق ا
ذاته في عـدم تـعـيـ احلـزبـي
ــــفــــتــــشـــ في مــــنــــظــــومــــة ا
الــعــمــومــيــ . وبــعــد كل تــلك
اجلهـود الـقانـونيـة إلقامـة حكم
الـقانـون  بـدأ الـبعض يـسـتغل
الــفــرصــة اآلن لــتــمــريـر بــعض

ـشـبـوهة اخملـالـفة الـصـفـقات ا
لـلـقـانــون !!  ولـئن كـنـا نـحـجم
الـيـوم عـن الـكالم في تـفـاصـيل
ــــــــوضـــــــوع وكـــــــشف هـــــــذا ا
مــحــاوالت الـــنــيل من الــهــيــأة
ـفتش العمومي ومنظومة ا

; رعـايـةً لـلــمـصـلـحــة الـعـامـة 
ولــعـلــمـنــا بـأنَّ الــسـيــد رئـيس
مـجـلـس الـوزراء ( الـسـيـد عـبد
ـــــهـــــدي ) لم يُـــــحَـط بـــــذلك  ا
ـــهـــنــيـــته الـــتي ـــانــنـــا  وإل
تـــرفض مـــثل هـــذه احملـــاوالت
الـتي يقوم بهـا البعض  لـكننا
ســنــمــيط الــلــثــام وســنــســمّي
ــــســــمــــيــــاتــــهـــا إذا األمــــور 
اســــتـــمـــرت هـــذه احملـــاوالت 
وســنــتـصــدى لــكــشــفــهــا أمـام
الـرأي العـام  كمـا تصـدينا من
قـــبل لـــرؤوس الـــفـــســـاد غـــيــر
عـابـئـ  ولن نـخـشى في الـله
ـصلحة لومـة الئم  فالوطن وا
الــــعــــامــــة فــــوق اجلــــمــــيع !!!
وانـطالقـاً من ذلـك  أدعوا األخ
الـسيـد رئـيس مـجـلس الوزراء
احملتـرم إلى ضـرورة االهـتـمام
ـلـف بـشــكـلٍ شـخــصيٍ بــهــذا ا
ومـــبـــاشــرٍ مـــنه  دون تـــوسط
البعض الذين قد ينقلون كالماً
مـغايـراً لـلـحـقيـقـة  ويـكـون قد
فـعل حسـناً إذا اسـتمع لـبعض
ـفـتشـ بـشـكلٍ مبـاشـرٍ  بدالً ا
من نقل اآلخرين الذي قد يكون
مجـانبـاً للـصواب . كـما اقـترح
عـــــلـى ســــيـــــادتـه - بــــحـــــسب
الـتـجـربـة - أنْ يخـتـار لـرئـاسة
ــــفــــتــــشــــ الــــهــــيــــأة أحــــد ا
العـمومـي احلـالي الـذين ما
زالـوا فـي اخلـدمــة مـنــذ سـنـ
عــــديــــدة  من الــــذيـن عُــــرِفـــوا
بـاالســتـقاللــيــة وعـدم الــتـوجه
احلــزبي والــنـــزاهــة واألمــانــة
والكـفاءة واخلبرة الـطويلة في
عــمــلــهم  والســيــمــا أنَّ مـنــهم
قـضـاةً وأنَّ مـنهـم مَنْ مـزج ب
خــــبـــرتــــ  خــــبــــرة الـــعــــمل
الـتــفـتـيـشي الــطـويل  وخـبـرة
الــعــمل في حتـــقــيــقــات هــيــأة
الـنـزاهـة ; فـهـؤالء يـعـرفـون كل
تفـاصيل وطـبيـعة عـمل الهـيأة
من جـهــةٍ  وعـمل الــقـضـاء من
جــهـــةٍ أخــرى . والـــله من وراء

القصد .

بـاستقالليـة األجهزة الـرقابية 
ويـــحــاولـــون الــنـــفـــوذ إلــيـــهــا
الختراقهـا متى وجدوا الفرصة
ســـانــــحـــةً . ولــــئن كــــانـــوا في
ـــذكـــورة آنـــفــاً ال الـــســـنــوات ا
يـجـرؤون على ذلـك  فهم الـيوم
يــعـلـنــونـهـا بــكل صـراحـةٍ  بال
خجلٍ أو وجل ; ومن هـنا بدأت
ـــدة الـــهـــيـــأة تــــتـــعـــرض في ا
ــنــصــرمــة إلى مــحــاوالتٍ من ا
أولئك لـلنـيل منـها  كـمحاوالت
الـــنــــيل من بــــعض مــــدرائـــهـــا
ـسـتـقـل  –مثالً ; العـام  –ا
بــغـيـة إقـصـائــهم واسـتـبـدالـهم
بـــــآخــــــرين مـن ذوي األحـــــزاب
واحملاصصة والقرابة  وأيضاً
محاوالت البـعض احلثيثة اآلن
لـلـمــجئ بـشــخصٍ حـزبيٍ أو له
تـــــوجه حـــــزبي مـــــعــــروف إلى
رئاسـة هيـأة النـزاهة  فـما زال
الـبـعض يــقـدم فـروض الـطـاعـة
لـبــعض الـكـتل الــسـيـاسـيـة كي
تـــقــبل تـــرشــحــيـــهم ! وكل ذلك
يـــــــــرمـي إلى حتـــــــــويـل هــــــــذه
ــــســـتـــقــــلـــة إلى ـــؤســــســـة ا ا
مــــجـــمــــوعــــةٍ من األشــــخـــاص
يـديـنون بـالوالء إلى أحـزابهم ;
وباحملـصّلة يحـاول هؤالء كسر
ــســـلّـط عــلـى رقــاب الـــســيـف ا
الـفاسدين  وإبـداله بفلـترٍ تابعٍ
نع لهم  –في داخل الـهيـئة - 
فتح التحقـيقات بحقهم  وغلق
فتوح منها ; وكفى بذلك إثماً ا
مـــبـــيـــنــا! وبـــذلك تـــفـــقـــد هــذه
ـؤسسة استـقالليتهـا بالكامل ا
; وآنـذاك أقـرأوا الـسالم !  وأيّ
بالءٍ أشدُّ من هذا البالء !  وفي
اجتـــاهٍ آخــر  ثـــمــة مـــحــاوالت
أخرى جتري للنيل من منظومة
ــفــتــشــ الــعــمــومــيــ  وال ا
ســيـمــا أولــئك الــذين حتــمــلـوا
سـؤولـيـة معـنـا  يـوم فتـحـنا ا
لفات الكبيرة  –وكان عشرات ا
اآلخــرون يـــومـــهـــا في ســـبــاتٍ
ــلــفــات الــتي عــمــيق -  تــلك ا
شــمـلت وزراء ووكالء ودرجـاتٍ
خـــــــاصــــــةٍ  والـــــــتي أرعـــــــبت
الــفـاســدين  وأزعــجت غــيـرهم
وأقـلـقـتـهم  فـبـاتـوا يـتـحـيـنون
الــفـــرصـــة لالنــقـــضـــاض عــلى
ـفتش واالنـتقام منهم هؤالء ا
وإقـصـائـهم  واجملـيئ بـآخرين
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بغداد

لـــقب (ســيــر) كـــمــا هــو احلــال
درّب للـسـير ألـكس فـرگسـون ا
الــســابق لــفــريق مــانــشــســتــر
يــونـــايــتــد لــكـــرة الــقــدم الــذي
ــلــكـــة الــلــقب. ومن مــنــحـــته ا
ـؤثّر أيـضـاً هو مزايـا اإلعالم ا
وجــوب إبـتــعــاده عن الـدعــايـة
اإلعالمـــيـــةحـــيـث أن األخـــيــرة
تـــخــتـــفي وتـــنـــتــهـي بــغـــيــاب
ــوصـــوف في حـــ يــواصل ا
اإلعـالم احلـقــيـقي مــسـاره رغم
ـتـغـيّرات الـتـحدّيـات وتـكـاثـر ا
ــــتـــمـــســــرحـــة في وســــائـــله ا
ـــــنــــفــــذة. إذن اخملـــــطــــطــــة وا
فـــإرتــــبـــاط احلـــدث بــــاخلـــبـــر
والــتــحــلــيل وجــمع تــوجّــهـات
ـعاجلـات البدّ أن يـكون وضع ا
ضمن سيـاقات العمل اإلعالمي
برمج.كيف نـتناول موضوعاً ا

اعالميّاً كهذا مثالً?م
فـي ســـاحـــة الــتـــحـــريـــر تـــقف
ـتظاهرين حتت مجـموعة من ا
ــوسـيـقى خــيـمـة وتــنـشـد مع ا
(أريـد حــقي). وعــلى بـعــد عـدّة
أمتار  من اخليمة وفي الشارع

هناك بائع متجوّل يصيح: 
(خــمـسـون لــصـقــة جـرح بـألف

دينار) وبائع آخر:
(مائـة لصقة جـرح بألف دينار)
وكــأنّ اجلــروح تــزيــد بــأثــمـان

أقل!
وعلى مسـافة مائة متـر تقريباً
 تـقف إمــرأة كــبـيــرة في الـسن
تــتـحــدّث مـع عـابــر ســبــيل في

زحمة الطريق.
 وصـــديـــقـــان يـــتـــحـــدّثـــان عن
مــشــكــلــة ألحــدهــمــا في دائــرة
تـــســـجـــيل عـــقــاري فـي إحــدى
محافظات اجلنوب وبيع قطعة
أرض له دون أن يعلم! وصورة
زحمة السيّارات  على األرصفة

بدالً من الشارع وهكذا.
Ÿ—UA « ozUIŠ

هذه هي بعض حـقائق الشارع
الـيــومــيّـة بـل ربّـمــا عــلى مـدار
ـــشــتــرين الــســاعـــة ومــســار ا
والـبــاعـة.وعـلى صــعـيـد آخـر 
ســـــيـــــدخل اجلـــــيل اخلـــــامس
لإلنــتـــرنت ووســائل اإلتــصــال
الالسـلكـيّـة  اخللـيـويّة اخلـدمة

في الـعــام الـقـادم  2020بـشـكل
واسع بــــتـــقــــانـــات مــــتـــطـــوّرة
وسـريــعـة وســيـكــون بـاإلمــكـان
حتـمــيل فـلـم بـعـدّة ثــواني بـدالً
من دقائق عديدة او ساعات في
األجيال  السابقة باإلضافة الى
صـفــة األمـنــيّـة الــشـديــدة لـهـذا
اجلــــيل حــــتـى يـــقــــال بــــأنّ من
يـسـيـطـر عــلى اجلـيل اخلـامس
سـيسيـطر على الـعالم .  وهكذا
نـاوشـات اإلعالمـيّـةب بـدأت ا
الـــصــ وأمـــيــركـــا بـــإعــتـــبــار
شــركــةهــواوي الــصــيـنــيّــة هي

الرائدة في هذا اجملال. 
ولنا هنا ما يجب تأشيره

وحــ نـــتـــحــدّث عـن الــتـــطــوّر
احلـــاصل فـي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا
ي اإلعـالم عـلى الـنــطـاق الـعـا
يــجب أن نـــســتـــذكــر  بـــرنــامج
وزارة الـــثـــقــافـــة واألعـالم ومــا
أوعـــز  به  األســتــاذ  الــدكــتــور
هـمـام عـبـداخلـالق عـبـدالـغـفـور
وزيـــر الــثـــقــافـــة واإلعالم حــ

2000 اوعــــــــــز فـي الــــــــــعـــــــــام 
بـــإســتـــحـــداث قـــسم لـــلــبـــحث
والـتطويـر الهنـدسي والذي بدأ
بـــتــصــمـــيم وبــنـــاء هــوائــيّــات
ــــتــــقــــاطـع لإلرســــال اجملــــال ا
اإلذاعـي الــــــــكـــــــــفـــــــــوء واآلمن
بـاإلضــافـة الى تــصـمــيم دوائـر
مـضخّمـات القـدرة بأدوات شبه
ـستـخدمـة حالـيّاً في موصـلةوا
أجــهــزة الــذكــاء اإلصــطــنــاعي.
وتــضــمّـن بــرنــامج الـــقــسم في
ومة حيـنه دراسات عـملـيّة لـد
ـرسالت الـفضـائـيّة عن كـفاءة ا
طــريق تــنــفــيــذ آلــيّــات تــبــريــد
مـبـنـيَـةعـلى حـسـابـات احلـرارة

والثرموداينمكس.  
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أجــيــال الــتـكــنــولـوجــيــا تـزداد
كــــــفــــــاءة وســــــرعــــــة في األداء
والــتـطـبـيـقــات وأجـيـال الـبـشـر

تزداد بَطالة!
إذن نـحـتـاج الى طـريق إعالميّ
دافق باألمل والـعمل وربّما آبق
في مـسـار داعم بعـدما حتلّ بـنا
وعـلـيـنـا الـتـيـراتـكـنـولـوجـيا أو
الــپــيــتــاتــكــنــولـوجــيــا في أدق

التفاصيل!.
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شـاخ الـزمــان جـمـيـعــا والـعـراق صـبـي هـكـذا قـالــهـا شـاعـر
القـرن اخلـالد عبـد الرزاق عبـد الواحد عـاشق العراق بـلغة
قوية فـصيحة جـامعة ومعـنى خصب وبسالسة قـل نظيرها
لــيــجــعل الـــعــراق رمــزا واســطــورة وحــلـــمــا ألنه الــنــامــوس
والــقــامــوس والــفــعل احملــســوس رغم الــعــثــرات والــكــبـوات
والـنـكـبـات فلـم جتـرده العـواصـف وال النـواسف مـن حـيويـته
وشــبـابه وعـطـائـه وبـقي صـابـرا (صــبـر الـعـراق وفـي جـنـبـيه
وصـبيا يـتحدى مـخرزه/يغـوص حتى شـغاف القـلب ينـسمل)
ـرضى والـطـغـاة عـراق عـواصف ازمـنـة االحـتالل واحـالم ا
كان يراد  لـهان يزول بالـنقمة واحلـقد لكنه لم يـطأطئ للغزاة
والـلــصـوص  رأسه كــان عـصـيــا وعـنـيـدا مـن اجل ان يـبـقى
سـيـد األوطـان. من يجـرأ اخـتـصـارك بـسـحابـة زائـلـة عـنـدما
جعلوا زهوك ذلة ومسكنة وغناك فقرا ومجاعة ألنك الوحيد
فــخـامـة بـ األوطـان تـاريـخـا ونــسـبـا ورسـالـة والـقـا وصـبـرا
وعـطـاء. منـشـأ الـشـمس األول ومـهـبط الـنـبـوات واحلـضارات
االولى وبالد األوائـل واألولـيــات ومــنــشــأ جــمـيـع الـسالالت
ـوجـودة حالـيـا على سـطح األرض بـعد ان الـبـشريـة األولى ا
رست سفينة النبي نوح في الكوفة حيث بيد جميع البشر في
الطـوفـان وألنك الـوحـيـد ب أ األرض احـتـضـنت عـشرات
. وانت صـاحب احلـرف الـسـومـري ـسـلـمـ األنـبـيـاء وائـمــة ا
األول وقـانـون حـمـورابي األول وبــلـد مـلـحـمـة كـلـكـامش أول
االعــمـال االدبــيـة. ولـو عــددنـا األنـبــيـاء واالئـمــة واحلـضـارات
ـدن لـقـلـنـا ان الـعـراق هـو الـعالم ال والـقـادة واخملـترعـات وا
سـواه يخـتصـر الـتاريخ بـدائرته ويـضيئ األ بـعنـفوانه ال
.. مـنذُ اآلزلْ و(الـشموس جـميـعا عـليـها تدور). يـغفـو له جفنْ
فـمن يـجـرؤ بـعـد ان يـخـتـزلك بـحـاكم او عـشـيـرة او طـائـفة أو
حـزب? فـأنت الـعـراق لـلـعـراق بـعـ الـله تـكـتـحل. غـريب انت
ياعراق في تضـحياتك وصبرك (صبـرَ العراق صبور أنت يا
جملُ) فـقد اخـتـصرت األلم بـنـكران الـذات وحتمـلت الـكثـير
من عـنـجـهيـات الـقادة وظـلـمهم ومـا آلت الـيه أوضاع األرض
من حـروب وكوارث وفيـضانـات وما استـقر علـيهـا من غرباء
ـوت والتـدميـر لكنك كـنت (منـيعـاً على الشـجا/ مـهيـباً على ا
). فـأي عراق انت األلم/ عفـيفـاً على األذى/ ال تـدنّى وال شتَمْ
ـصائب حـتى ضاقـَتْ علـيكَ فـِجاجُ األرض تتـحمل كل هذه ا
مـن كل مكـان. ِ عـذرا يـا فـخـامـة الـعراق مـاحل بك ودار في
مدنـك واثارك وخزائـنك وماحـدث لك من مفـرحات ومـحزنات
ـون والـطـغـاة والـعـابـثـون وسـجـايـا وعـذابـات ومـا عـبث الـظـا
والـفـاسـدون والـلـصــوص بـأنـهـارك وخـيـراتك ورسـلك وذهـبك
األسود وقيمك فألنك العراق... الـعراق بتاريخك وعنفوانك
وألنك بـلد الـله اخملتـار الـذي أودع الله خـزائن علـمه وخزائن
رحـمـتـه. يـا دجـلـة اخلـيـر يـا أم الـبـسـاتـ قـالـهـا اجلـواهـري
اخلالـد وهـو ال يـعـلم اليـوم ان دجـلـة اخلـير مـا عـادت خـيرا
فال ماءه يسـقي البشر ومـا عاد رقراقا يـغسل االحزان وما
عـادت لـيـالـيه بـهـجـة وجمـاال ومـا عـدنـا نـسـمع غـدوة الـطـيور
وصـوتـهـا وهـديل األشـجـار فـجفـت قـنواتـه وطـاله اإلهـمال
ستنقعات وكأننا نسمع صوت ولم يعد اال ارضا للمزابل وا

اء). اء فيها اين ا السياب (نريد ا
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 لـله درك يـا عـراق...وانت جتـمع الـتـنـاقـضـات واالضـداد في
ــتـنـوعـة وتـنـوع اهـلك واطـيـافـهم واعـراقـهم ثـرا حـضـاراتك ا
والــوانــهم الــزاهــيــة وجــبــالك واهــوارك ونــخــيـلـك وبــرتـقــالك
ونواعيرك ومقاماتك وأدبك وفنونك. كم كنت راقيا وحنونا مع
اهــلـك ومــتـــســامـــحــا مع مـن نــال مـــنك غــدرا ومـن طــيـــبــتك
استـغفـاال فـعاث فـي ربوعك احلـاقـدون والطـغـاة والفـاسدون
واللـصـوص وتـآمر عـلـيك الـغربـاء وغـدر األصـدقاء وخـيـانة
األبناء. عذرا يـاعراق ان جعلوا مـنك اليوم في آخر األوطان
ـزابل بـدل الـورد تـخـلـفــا ومـعـيـشـة وتـعــلـيـمـا وزرعـوا فــيك ا
والــيـاســمــ وأحـالــوا ارضك جــدبــا تـبــكي ســواد الــعـراق
وفقـروا اهل الـبالد ونـهبـوا خـزائن الـنعم واقـتـلـعوا الـرحـمة
والــتـسـامح واحملـبـة مـن نـفـوس من كـان يـومــا مـثـال الـرحـمـة
والقـيم وجـرفـوا الغـيـرة والـكرامـة لـيجـعـلـوا االهل في دائرة
الـغزاة واالغـراب لكـنك ياسـيدي تـبقى مـهاب العـال والنسب
ويـخـسـأون فال واللـه لن يصـلـوا! عـذرا ياعـراق ان حـاولوا
اخـــتــزالـك بــاجلـــوع واخلـــراب وشـــتــات األهـل والــتـــهـــجـــيــر
ا ـريـضة فـأنك لـيس لـقمـة سـهلـة االبـتالع ا والنـرجـسـية ا
شوكة في حلق كل من حاول ابـتالعك وتدميرك (فأنت سليل
اجملـد واحلـسب/ هــو الـذي كل من فـيه حـفــيـد نـبي). سـيـدي
الــعــراق هــجـرنــاك جــســدا اجــبـارا ولـم تـهــجــرك الــقــلـوب
ومـحبـتك تسـري في عـروقنـا مسـرى الدم وتالمس ارواحـنا
ألن في مـحبـتك وروحك وعطـرك تشـفي امراضـنا واسـقامـنا
نسـتمد مـنك احلياة في كـل خفقـة قلب لكن حـزننا الـيوم اننا
لم نشـبع منك ومن داللك وشقـاوتك معنا فـقد فقـدنا حنانك
بــعـد ان أخــذت الــشـيــخــوخـة مــنـا الــكــثـيــر ونــحن نـردد مع
الـسـيـاب اخلــالـد: عـراق لــيس سـوى عــراق. ومـثـلــمـا كـثـرت
مزابل الـعـراق ومسـتنـقـعاته كـثرت ألـقـابه وكنـايـاته فلم نـعد
ــهــوســون بــجـوع ــرضى ا نــســمع في الــعــراق اال الــقــاب ا
الـســلــطـة وجــاه األلـقــاب فـاســتـحــدثت قــوامـيس طــاووسـيه
جديـدة ليـختـزلـوك بالـقاب عـقيـمـة ونرجـسيـات مريـضة ولم
يـتـعـلـمـوا من الـتـاريخ دروس األلـقـاب والـطـغـاة والـغـزاة الـتي
اندثرت في ارضك مع الزمن وصارت حكاية حتكى من باب

التندر لألجيال.    
الــكل زائــلــون: فــخــامــة الــرئــيس ودولــة الــرئـيـس وســعـادة
الـرئيس ومـعالي الـوزير وسـعادة الـنائب... اال انت الـشامخ

بالبقاء يا فخامة العراق!.
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االمارات

مــابــ الــصــحــافــة الــعــراقــيّـة
واجلــدول الــدوري لــلــعــنــاصـر
الكـيميـاويّة عـامل مشـترك بارز
أال وهـو سـنة إنـطالقـهـمـا وهو
الـــعـــام 1869. لـــقـــد مـــرّ مـــئـــة
وخــمــسـون عــامــاً عــلى صـدور
أول جـــــريــــدة عــــراقــــيّــــة وهي
(الزوراء) الـتي تمـثّل الـصفـحة
األولـى في تــاريـخ الــصـــحــافــة
ــنـاســبـة الــعـراقــيّــة. وبـهــذه ا
خــــصّص نــــادي الــــصـــيــــد في
بــغــداد عــنــوانـاً فـي بــرنـامــجه
الـــثــقــافي وهي مــحــاضــرة عن
ـستقلّة يوم السبت الصحافة ا
ـــــوافق 2019/6/15. لـــــقـــــد ا
كـانت أمسـية عـراقـية مـتبـغددة
حتـدّث فيهـا د.أحمد عـبداجمليد
رئـيس حتــريـر جـريــدة الـزمـان
(طـبعة الـعراق) وبإدارة مـوفّقة
لــلـــجـــلــســـة من قـــبل د حـــامــد
الـقـيـسي وبـحـضـور مـجـمـوعـة
مـــتــــألّـــقـــة مــــتـــأنّـــقــــة من أهل
. ورغم ـهـتـمّ اإلخـتصـاص وا
ـفردة تـبـاين اآلراء في تـنـاول ا
ومشـتـقّاتـهـا ب احلـضور  في
داخالت احلواريـة البنّاءة إالّ ا
إنّ اجلــمــيع وقــفــوا وصــفّــقـوا
لــوحـدة الـعـراق واإلنـتـمـاء الى
شـعـبه الـواحـد دون تـقـسـيم أو
تـرسيم. وأدركت األمـسيـة كذلك
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شهق الناس


