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هني وعـندها لن يكون أمـام الصحفي ا
ـــبــدع احلــقــيـــقي غــيـــر أن يــخــضع وا
لــلـمـعـايــيـر الـغــريـبـة ويــجـاري احلـالـة
اجلــديـدة أو يـنــزوي في بـيـتــة ويـكـسـر
قـــلــمه وتــمـــوت كــفــاءته وبـــذلك تــكــون
الـصحافة قـد خسرت كفاءات كـبيرة لها
ؤثـر ولـها حـضـورهـا الفـاعل ودورهـا ا
خــبـرة وجتـربــة طـويـلـة وكــذلك تـصـبح
كــلـيـات اإلعالم المـعـنـى لـهـا واليـتـعـدى
دورهـا تـخريج أفـواج من الـعاطـل عن
الــعــمل ســنــويــا بــســبـب قــلــة الــفـرص
أمـامهم فيضـطرون الى البحث عن مهن
أخــرى العالقــة لــهـا بــاخــتـصــاصــاتـهم
اإلعالمـيـة والـصـحـفـية بـعـد أن شـغـلـها
مـن ال عالقــــة له بــــهـــا..ص20/21).. إن
الـصحافة كما هو معروف حقل مهم من
حـقـول الـعلـوم اإلجـتـمـاعيـة لـهـا دورها
ـميـز في التـغيـير واإلنـتقـال باجملـتمع ا
نــحـو األفـضل ولـهـا سـلــطـتـهـا الـقـادرة
نـشود جنبا عـلى إحداث ذلك التغـيير ا
الـى جــــنب مـع غــــيــــرهـــــا من الــــقــــوى
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عن هــذا يــقـول الــكـاتب:(يــقـول الــكـاتب
اإلجنـلــيـزي أوسـكـار وايـلـد(في أمـريـكـا
يــحــكم الـرئــيس أربع ســنــوات بـيــنــمـا
حتــكم الـصــحـافـة الى األبــد)فـإذا كـانت
سـلـطـة الـرئـيس ومـهـماتـه وصالحـياته
وأدواته مــعـروفــة كـمــا هـو حــال بـقــيـة
الــسـلـطـات فـمــا هي سـلـطــة الـصـحـافـة
وكــيف تـمـارسـهــا وحـدودهـا وأدواتـهـا
ومــدى تــأثــيـرهــا وقــوتــهـا? إن ســلــطـة
الـصحافة(معنوية..رقابية..شعبية..مس
تـقـلـة وال سـلـطـان علـيـهـا غـيـر الـقـانون
شــأن الـســلـطــات األخـرى) وقـوتــهـا في
إسـتـقاللـيتـهـا التـي تمـارسـها من خالل
الـرأي الـعـام الـذي تـسـعى الى تـشـكـيله
بـإجتـاه قـضـيـة أو مـوضـوع مـا وحتـدد
مـــســار إجتـــاهــاته من خـالل أدواتــهــا)
وأدواتـهـا عـديدة ..ومن بـيـنـها الـتـقـرير
ــقــال بــكل أنــواعـه وفــنـون واخلــبــر وا
الــصــحــافــة اخملــتــلــفــة وبـرامـج الـرأي
واحلـوارات الـتلـفـزيونـيـة)التي تـتـناول
مــوضـوعــات حتـظى بــإهـتــمـام الــنـاس
وتـشغل بالهم وتسعى لتوضيحها أمام
أصــــحــــاب الــــقــــرار إلتــــخــــاذ الــــقـــرار
ــــنـــاسب..ص..(145إن الــــصـــحــــافـــة ا
احلـقيقية ال تستطيع أن تؤدي رسالتها
أو أن تـــضـــطـــلع بـــدورهـــا مـــا لم تـــكن
مــسـتـقــلـة إسـتـقـالال تـامـا عن الــسـلـطـة
احلـاكمة التي تريد منها أن تكون تابعا
وذيال لـــهــا مـــعــبـــرة عن تـــوجــهـــاتــهــا
ا سيفـقدها مصـداقيتها وسـياساتهـا 
وحــريـــتــهــا وقــدرتـــهــا عــلى الـــتــأثــيــر
واإلنـتشار ألنها حيـنذاك تكون قد فقدت
شــرعــيـتــهــا لـدى الــشــعب وتـخــلت عن
مـصـدر قـوتـهـا وجنـاحـها وحتـولت الى
صــورة بـاهــتـة لـتــلك الـســلـطــة ..يـقـول
الـــكــاتب:(إن إســتـــقاللــيــة الـــصــحــافــة
وقــوتـهـا وتــأثـيـرهـا فـي الـرأي الـعـام ال
ـا الى تــعــد مـصــدر قــوة لـهــا فــقط وإ
احلــــكـــــومــــات أيــــضــــا ..وهـي أفــــضل
لـلحكـومات من أن تكـون حتت مضـلتها
وتـبعـيتـها ألنـها تـكون( أكـثر قـدرة على
ا اإلطالع عـلى اجملتـمع على حـقيـقته)
يــعـاني مــنه أو  يـتـطــلع إلـيه ورأيه في
سـيـاساتـها..وعـلـيهـا أن ال تضـيق ذرعا
لـصـراحـتهـا وتـعـقبـهـا في كـشف اخللل
ألنــهـا عـيـنــهـا الـتي تـعــرف من خاللـهـا
ــعـوقـات اإليــجـابـيــات والـسـلــبـيـات وا
خــاصـة وأنـهــا تـسـتـطــيع أن تـصل الى
أمــاكـن ال تــســتــطــيع احلــكــومــات بــكل
أجـهــزتـهـا الـوصـول إلـيـهـا ..إن سـلـطـة
الـصحـافة تـعكس قوة الـكلـمة وسـلطان
الـعـقل وإشـعـاع الـفـكـر وفـعـل الـضـمـير
وبــــــــهـــــــذه وقــــــــوة الـــــــرأي الــــــــعـــــــام
الـقـوة(تـسـتـطيـع تغـيـيـر مـا لم تـسـتطع
الـــســـلـــطـــات األخـــرى فــعـــله..ص/145
..(146وهـنا يـقدم لنـا الكاتب مـثال حيا
عـلى قـوة سـلـطـة الـصـحـافـة احلـقـيـقـية
ودورهــا فـي تــغــيــيــر مــجــرى األحـداث
وخـاصـة الـسـيـاسـية مـنـهـا بـإعـتـبـارها
"الــســـلــطــة الــرابــعــة" بـــالــفــعل ولــيس
بـاإلدعاء فيقول(لقد كانت قوة الصحافة
سـبـبـا في إسـتـقـالـة الـرئـيس األمـريـكي
ريــتـشـارد نــيـكــسـون بـســبب فـضــيـحـة
"ووتـر غـيت"الـشهـيـرة..مـضيـفـا(إن هذه
الــســلــطــة وهـذا الــدور يــفــرضــان عـلى
همة ستوى هذه ا الصحفي أن يكون 
الـوطـنـيـة الـنـبـيـلـة وحـرا من كـل إلـتزام
ـواطـن لـيـكون عـدا مـصـلـحـة الـوطن وا
بـحق واسـتـحـقـاق وجـدارة ضـمن مالك
صـاحـبـة اجلـاللة..ص146) وفـي مقـاله
ــــعــــنــــون(رغــــبــــة رئـــيـس وأمــــنــــيـــة ا
إعالمـي)يتحدث الكاتب عن أمنية غالية
عــلى قـلـب الـزعــيم اخلـالــد جـمــال عـبـد
الـــنــاصـــر لم تــتـــحــقق وهـي أن يــكــون
ـعـروف بـحـبه الـشـديـد إعالمــيـا وهـو ا
للقراءة واألدب والصحافة قائال:(رئيس
جـمـهوريـة وقـائد بـوزن ومـكانـة الـزعيم
الــراحل جـمـال عـبـد الـنــاصـر الـوطـنـيـة
ــيـــة كــانت رغــبــته والــقـــومــيــة والــعــا
ولم الـــشــخـــصــيــة أن يـــكــون إعالمـــيــا
ــسح)بــريق الــســلــطــة وال مــســتـوى )
مـخاطرها ومسؤوليـاتها اجلسيمة هذه
بل ظلت عـالقـة تداعب الـرغـبة من ذهـنه
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بــرتـبــة رائـد فــيـمـا كــان هـيــكل مـراسال
حـربـيـا يـغـطي أخـبـار احلـرب الـعـربـيـة
الـصهـيونـية األولى في ذلـك العـام)..لقد
ـؤهـالت والـصـفـات والـظروف جـعـلت ا
ــيـــا)عــابــرا من هـــيــكل (صـــحــفــيـــا عــا
ـعلومة لـلمسـافات الطويـلة يبحث عن ا
أو تـأتي إليه وهو في مكتبه أو كان هو
من صـنـاعـهـا ومـشارك فـيـهـا أو شـاهدا
عـليها يقـدمها بإطار حتـليلي يقوم على
رؤيـة إستـراتيجـية وبإسـلوب خاص به
لـيكـون بـذلك مفـكرا و(مـرجعـا)مهـما في
ـــــــا يــــــــدور مـن أحـــــــداث عــــــــصــــــــره 
ووقــــائع..ص116).. لــــقــــد وفـــر عــــبـــد
الــنـاصــر لـهــيـكل فــرصـة نــادرة لم تـتح
لـغـيره من الـصـحفـيـ في اإلطالع على
وثـــــائق وأســــرار الـــــدولــــة وســـــمح له
ـــرافـــقـــتـه في كل زيـــاراته لـــلـــخـــارج
وحـضـور إجـتـمـاعـاته مع زعـمـاء الدول
ــا جــعـــله صــحـــفــيــا الـــتي يــزورهـــا 
ا ال يـتمتع به غيره إسـتثنائيـا يتمتع 
من مـــكــانــة وتـــأثــيــر وفـــرصــة إمــتالك
مـعـلومـات سـرية مـا كـان ليـطـلع علـيـها
لـوال الـصـداقـة والـثـقـة الـتي مـنـحهـا له
انه الـعميق بـأن هيكل عـبد النـاصر إل
هــــو الــــصــــحـــفـي الــــوحـــيــــد مـن بـــ
الـصـحفـي الـذين عـرفهم الـقـادر تمـاما
عـــلـى الـــتـــعــــبـــيـــر عـن أفـــكـــاره وآرائه
وهو ما إعترف به وإيـصالها للجماهير
عـبد الـناصر بـنفسه عـندما قـال بحسب
مـا نـقـله عـنه الـسـيـد ضـيـاء الدين داود
(إن ـقــربـ أحــد وزراء عـبــد الــنـاصــر ا
هــيـكل هــو أكـفــأ من إرتــبط بي في دقـة
فـهـو حـ يـصوغ الـتـعـبـيـر عن أفكـاري
أفــكـاري يـكـون قـد إلــتـزم إلـتـزامـا حـادا
ــلف وأمــيــنــا بــهـا..ص134هــيــكل أو ا
الـــســري لــلـــذاكــرة الــعـــربــيــة /ريــاض
الــصـيـداوي)وهـنــا يـقـول الــكـاتب:(لـقـد
ـتـميـزة لـهـيـكل أتـاحت تـلـك العـالقـات ا
فـرصــة غـنـيـة لـيـمــتـلك ثـروة هـائـلـة من
ـعـلومـات الدقـيـقة الـتي يسـتـقيـها من ا
مـصدرها األسـاس والتحـليالت والرؤى
الـسـيـاسـية والـتـاريـخـية ضـمـنـهـا كتب
كــثـيــرة تـرجـمـت الى مـخــتـلف الــلـغـات
كــانت مــوضع إحـتــرام وتـقــديـر مــراكـز
الــبـحـوث والـدراســات اإلسـتـراتــيـجـيـة
ـــــيـــــة والـــــصـــــحـف واســـــعــــة الـــــعـــــا
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ويــخــتـتـم الـكــاتب مــقـالـه قـائال:(إن من
الــصــعب أن يــشـغـل مـكــان هــيــكل أحـد
غـيـره ألنه(عـالمـة)مـتمـيـزة وصـعـبـة في
الــوقت نــفــسه إن لم يــكن "هــيــكل آخـر"
ـواصفـاته اخلاصـة وليـس "بالـتقـليد"
ويـكون قريبا من زعيم مثل عبد الناصر
ـــدة الــطـــويـــلــة بـــأحــداثـــهــا كل تـــلك ا
ووقـائـعـهـا الى آخـر حـيـاته وتـتـهـيـأ له
تــلك الـفـرصـة الــتي إسـتـثــمـرهـا بـقـدرة
فـائقة تدل على كفـاءة عالية ال تخلو من
حظ كــبـيـر مـع حـظـوة عـالــيـة وعالقـات
واسعة مع أصحاب القرار في العالم لم
ا بـعده تـتـهيـأ ألحـد من معـاصـريه ور
..ص 117/118).. إن كـــــــــتــــــــاب (نــــــــد
الـرئيس)للكاتب الكبير طالب سعدون ال
ثـير يـسـترعي اإلنـتـباه فـقط بعـنـوانه ا
ــا أراد ــا أيـــضــا  (نـــد الــرئـــيس) وإ
الــكـاتب أن يـثــبت به من أن الــصـحـافـة
بـإعتبارها" السلـطة الرابعة"قادرة بحق
ـنـاسـبـة آذا مــا تـوفـرت لـهـا الــظـروف ا
ووجـود شــخـصـيـة صـحـفــيـة ديـنـامـيـة
كـبـرى وإسـتـثـنـائـيـة علـى أن تقـف على
ـسـاواة مع أكـبـر واعـلى رأس في قـدم ا
الـدولـة مـهمـا كـان حجـمـهـا أو تأثـيـرها
وتــكـون نـدا لـه في الـتـأثــيـر والـســلـطـة
ـثل في ذلك مـا حدث مع ويـضـرب لـنـا ا
الـصحفي األمريكي( جيم أكوستا) وهو
يـدخل" في مـشادة كالمـية وسـجال " مع
الـــرئـــيس األمـــريـــكي(دونـــالــد تـــرامب)
الـشــديـد الـنـرجـسـيــة والـغـطـرسـة أمـام
عــدســات الــتـلــفــزيـون ووســائل اإلعالم
ـية إنـتـهى لصـالح الـصـحفي ومع الـعـا
مـا كـان يـؤديه (مـحـمـد حـسـنـ هـيـكل)
ع وأكبر وأخطر وأشهر صحفي وهـو أ
عـاصر من عـربي في الـتاريخ الـعـربي ا
دور صـحـفي مشـهـود خالل فـترة قـيادة
ـصـر واألمة عـبـد الـنـاصـر الـتـاريـخـيـة 
الــعــربــيـة حــيث كــان هــيــكل أحــد أبـرز
ـدافع عن مـنظـري الفـكر النـاصري وا
جـمـال عبـد الـناصـر ومـا قام به من دور
تـاريخي فـي حياة وطـنه وأمتـه والعالم
..  إنـنا هنا ال نستطيع أن نغطي كل ما
جـاء في الكتاب الذي أحتـفنا به الكاتب
الــصـحـفي الــكـبـيـر طــالب سـعـدون  من
ـــتــعــة وجـــديــرة بـــالــقــراءة مـــقــاالت 
والـتأمل ولـهذا فـسنـترك لـلقـار الكر
حـريـة اإلطالع عـلى ما تـضـمنه من آراء
ــــســــيــــرة وأفــــكــــار تــــســــهـم في دعم ا
الـصــحـفـيـة واإلعالمـيـة وجـعـلـهـا أكـثـر
تـأثـيـرا وتـفـاعال مع مـخـتـلـف الـقـضـايا
الـســيـاسـيـة واإلجـتـمـاعــيـة والـثـقـافـيـة
واإلقـتـصـاديـة احمللـيـة مـنـها والـعـربـية

ية... والعا
ثلث الصحفي) عنوان الكتاب:(ند الرئيس كتابات في ا
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وصـانـعا لـلرأي الـعام وسـلـطة مـعنـوية
رقـابـيـة ومـحـرضـا عـلى الـتـغـيـيـر نـحو
األفـضل وفق أهداف وطـنية دون تـبعية
أو نـــظــرة جتــاريـــة تــقــوم عـــلى الــربح
فـــــــــقـط..واإلعـالم مع كـل الـــــــــظــــــــروف
تغيرات وإختالف األنظمة وأهدافها وا
الـكبـيرة في العـالم والتقـدم التكـنلوجي
ـعـرفـيـة يـظل مـوقـعا الـهـائل والـثـورة ا
مــهــمــا في تــأثـيــره ومــحــتـواه ص(43
..ومـن اجلـمـيل والالفت حــقـا أن يـنـظـر
الـــكــــاتب وهـــو الـــصـــحــــفي اخلـــبـــيـــر
واإلعـالمـي الــــــضـــــــلـــــــيع فـي شــــــؤون
الـصحافـة واإلعالم  والذي شغل مواقع
صــحـفــيـة وإعـالمـيــة مـهــمـة عــلى مـدى
ســـنــوات طـــويــلـــة لإلعالم بـــإعــتـــبــاره
(مـوقعا سـياديا)وهو تـوصيف جديد لم
يتم تداوله من قبل ولم يسبقه اليه أحد
يدان حـ يقول من الـعامـل في هـذا ا
(رغـم الــــتــــوسع اإلعالمـي الــــهــــائل في
الــفـضـاء وعــبـوره احلـدود اجلــغـرافـيـة
بـــدون ســمـــاح من الــدول مـــثــلـــمــا هــو
مــتـعـارف عـلـيـه عـلى األرض من قـواعـد
الـسـيـادة يـبـقى اإلعالم مـوقـعـا سـيـاديا
لــيـس في الــتــوصــيف الــرســمي ســواء
كـانت هنـاك وزارة لإلعالم في الدولة ام
هـمة وفي الـتأثير ـا في الدور وا ال وإ
ي ولـيس احملـلي فـي الرأي الـعـام الـعـا
فـــقط...ومن هــنــا فـــإن اإلعالم يــعــد في
ــواقع أهـــمـــيــتـه  وقــوة تـــأثـــيــره مـن ا
الـــســـيـــاديـــة كـــاخلـــارجـــيـــة والـــدفـــاع
(بــواجـبـيـه الـداخـلي واخلــارجي) مـثال
ــعــارك ألنه يـــكــون رديــفـــا لــهــمـــا في ا
الـداخلية واخلارجية ورسوال مع العالم
وبـناء الـعالقات ويـشكل مـعهـما أضالع
ـواطـن وقـمــته الـوطن مــثـلـث قـاعــدته ا
ثل ..ص43) ويـضرب الـكاتب اخلبـير ا
فـي قـــوة تــــأثـــيــــر اإلعالم ودوره الـــذي
ية اليـنكر فيـما يجري االن من حـرب عا
ية ضـد االرهاب بقـوله (إن احلرب العـا
عـلى اإلرهاب اليوم يـتحمل اإلعالم ثلث
ثـقلها وتضحياتـها فهي على حد تعبير
أحـد اإلعالمي الرسمي العرب (حرب
ـوازاة آيـدولــوجـيـة فـكـريـة وإعالمـيـة 
احلـرب الـعـسـكـرية واألمـنـيـة) ويـتـجلى
دور اإلعـالم فـي هــــــــــذا اجلــــــــــانـب فـي
مــحـاربــة الــتـطــرف والـعــنف واإلرهـاب
والــدعــوة الى الـتــســامح وتـعــزيــز قـيم
ــشــتــركــات ــواطــنــة والــبــنــاء عــلى ا ا
الـوطـنـيـة والتـبـصـيـر بحـقـوق اإلنـسان
والـدفاع عنهـا ورفض التبعـية لألجنبي
وتــعــزيـــز الــســيــادة الــوطــنــيــة ولــذلك
تـخصص موازنات مالـية كبيرة لإلعالم
ــتــطــورة الــتي ــا فــيــهــا ا في الــدول 
التــوجـــد فــيــهــا وزارات إعالم تــنــاسب
ـي والـــوطـــني مـــهــــمـــاته ودوره الـــعـــا
..ص44).. ويــــلــــفت الــــكــــاتـب أنــــظـــار
ــــــســــــؤولـــــ فـي احلــــــكـــــومــــــة الى ا
الــتــضــحـــيــات الــكــبــرى الــتي قــدمــهــا
الـصـحفـيون واإلعالمـيـون في تصـديهم
ـئـات لإلرهــاب حـيث أسـتـشـهـد مـنـهم ا
وهـم يـؤدون واجـبــهم الـوطـني لــلـدفـاع
ــاذا التــرصــد عـن الــوطن ويــتـــســاءل (
مـنـحة الـصـحفـيـ كبـند ثـابت لـكل عام
مـــادامت تـــصـــرف عـــلى أســـاس الــدور
ـتـمـيـز لـهـذه الـنـخـبـة وأهـميـة اإلعالم ا
ودوره الـوطني في كـل الظروف ذلك أن
الـصـحفي يـعاني اإلرهـاب بكل مـفرداته
مــــرتـــ مــــرة كـــمــــواطن كــــغــــيـــره من
ـواطنـ العـراقيـ ومرة أخـرى كونه ا
صـــحــــفـــيـــا فـي اخلـــطـــوط األمــــامـــيـــة
حملــاربـته.. وقـائـمـة شــهـداء الـصـحـافـة
شــاهــد عـــلى ذلك بــحــيث كــان الــعــراق
واحــدا من أخـطـر الــدول في الـعـالم في
ــارسـة الـعـمل الـصـحـفي.. إن اإلعالم
مـوقع سيادي وسـلطة رابـعة الى جانب
الـسـلـطات الـثالث فال تـسـتكـثـروا عـليه
(منحة مالية) التساوي شيئا أمام دوره
وقـيـمـة قـلـمه وعـظم تـضـحـياته ص/44
45) وبـرغم أنه قد عرّف في كتابه األول
(عــــنــــوان صــــحــــفـي يــــكــــفي) من هــــو
يـزاته إال أنه يعود الـصحـفي وماهي 
هــنـا لــلــتـحــدث مـرة أخــرى عــنه قـائال:
(مـوضوع سبق أن تناولـته فلماذا أعود
الـيه مـرة اخرى?هـذا التـساؤل في غـاية
األهــمـيــة ذلك ألن الــصـحــفي هـو عــمـاد
ــــكن احلــــديث عن الــــصــــحــــافـــة فـال 
صـحـافة بـكـافة انـواعـها بـدون صـحفي
ألن مـاعـداه لـيس أكـثـر من أمـور تـقـنـية
وفــــنـــيـــة ورأس مـــال ومــــا الى ذلك من
ـرور الزمن مـسـتلـزمـات ماديـة تـندثـر 
لـكـن مـايـكـتـبه الـصـحـفي يـبـقى شـاهـدا
ا لـيس عـلـى قيـمـة الـصـحـفي فـقـط وإ
عــلى مـرحــلـتـه ايـضـا ص19).. كــمـا إن
(هــنـاك فــرق كـبـيــر بـ صــحـفي واخـر
مـثـلـما إن هـنـاك فـرق ب مـوظف مـبدع
واخـر خامل (متسائال) فهل كل من لديه
مـعلـومات طـبية وصـحيـة عامـة أو يقرأ
ـكن أن يكون كـتابـا أو أكثـر في الطب 
طــــبــــيـــبــــا ?وهل كـل من له اطـالع عـــام
ــارس مـــهـــنــة ـــكن أن  بـــالـــقــانـــون 
احملــامـاة أو يــكـون قــاضـيــا أو مـدعــيـا
عـامـا?.. فـلـمـاذا تغـيب هـذه الـبـديـهـيات
فــيــدخل الــيـهــا من يــريــد دون ضـوابط
ومـنـهـا اإلخـتصـاص واإلبـداع ويـنافس
غـيــره من اإلخـتـصـاصـيـ ويـخـتـار مـا
يــشــاء من فـنــونــهـا بــيــسـر وســهــولـة?

بغداد
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ـراقـب بـتـكلـيف الـدكتـور مـحمـد تـوفيق عالوي لم يـفـاجأ الـكـثيـر من ا
ـفـاجـأة عـندي تـتـمـثل في مـدة التـكـلـيف وكـثرة لـرئـاسـة الـوزراء لكن ا
ــكـلف تــلك الـتي وجــهـهـا الـوعــود الـتي تــفـضل بــهـا رئــيس الـوزراء ا
للشعب الـعراقي قبل اإلعالن الرسـمي عن التكلـيف او األخرى ما بعد
ـكــلف ــطــروح: كم يــحــتــاج رئـيـس الــوزراء ا اإلعالن عــنه الــســؤال ا
لتشكيل حكومته واالعالن عن برنامجها احلكومي في ضوء ما تفضل

به في تصريحاته الصحفية??
ال امـلك بلـورة سحـريـة تفـتح الغـاز االتفـاقات الـتي حـصلت بـ كتـلتي
فتح وسائرون وانتـهت بتكليف الرجل لـكن واقع احلال في االستجابة
ـطالـب تظـاهرات سـاحـات التـحـرير ان يـكون كـتـاب التـكـليف واضـحا
همـة محـددة ال تتجـاوز التـحضيـر النتـخابات صـريحا بـفتـرة انتقـاليـة 
ـومة دورة ـفـتوح في نـطاقه الـزمـاني لد مـبكـرة لـكن كتـاب التـكـليف ا
كلف ـنهجي في تصريـحات رئيس الوزراء ا انية كـاملة ومساقه ا بر

تؤكد ان هذه الدورة متواصلة " العطاء " !!
ـضي قـدمــا في مـحـاربـة ـكــلف ا اذا فـعال سـيـحــاول رئـيس الـوزراء ا
الفـساد وتـقد قـادة احلكـومة الـعمـيقـة الى القـضاء فضـال عن تقد
داخالت لـف شائك وفيه من ا ـتظاهرين  وكال ا سؤول عن قتل ا ا
السياسية ما يـؤكد ان العمل على اخراج الـقوات األجنبية من العراق
يـحـتـاج الـى مـوافـقـات عـلى األرض من إقـلـيم كـردسـتـان  وأيـضـا من
اإلقـليم الـسني  طـور التـأسـيس  وستـعود دورة الـصراع مـرة أخرى
ستقيل ان بذات  النموذج الذي أطاح برئيس الوزراء ا الى داخل البر
ـعـارضـة او حتى هـدي مـا دام من يـتـحـدث عن محـور  ا عـادل عـبـد ا
قاومة للقوات األجنبيـة  يستخدم الغطاء احلكومي  وإمكانات محور ا
الـدولــة  في عـمـلـه كـمـقــاومـة ضـد الــقـوات االمـريــكـيـة  او مــعـارضـة
ـانية  قـراطيـة البر للـحكـومة  فيـما ال يـستقـيم االمر في األنـظمـة الد
اني الـعام  او ما ـوذج التوافـق البـر السيـما تـلك التي  تـتعـامل  مع 

عرف في العراق باحملاصصة  .
كلـف وتصريـحاته تـمضي بـهذا االجتاه إذا كان حـال رئيس الـوزراء ا
ـضي قـدمـا في الـغـاء حكـومـة مـفـاسد حلـصـر الـسالح بـيـد الدولـة وا
احملاصـصة العـميقـة كيف سـيكون حـاله في حتديد مـوعد االنتـخابات
ـبــكـرة?? هل سـتـكـون نـهـايـة الـعـام اجلـاري مـثال?? سـؤال يـبـحث عن ا

إجابات ضمن االستنتاجات التالية: 
االســـتــنــتــاج األول ان قــيــادات كــتــلــتـي الــفــتح وســائــرون ســتــخــرج
جلمهـورها بالـكثير من االعـذار الفنيـة عن قصور مـفوضية االنـتخابات
وعـدم تـدريب كـوادرهـا عـلـى نـظـام االنـتـخـابـات اجلــديـد وفـقـا لـتـعـديل
قانـونها والـذهاب الى قاعـدة التمـثيل الفـردي وهذا يحـتاج الى تدريب
ـطـلوبـة وهذا فـتـرضة وا يـة تـضيف الـنـزاهة االنـتـخابـيـة ا وجـهـود ا

يحتاج الى عام وأكثر من التهيئة واالستعداد!!
االسـتـنــتـاج الــثـاني الـذي بــدأت مالمـحـه تـتـضح فـي الـصـراع داخل
مجلس القضاء األعـلى مع احملكمة االحتادية العـليا حول صالحياتها
ـانـية في االنـتـهاء من ـا يحـتـاج حـسم نزاع الـكـتل البـر الـدسـتوريـة 
نح السـلطة الـدينية تـمثيال قانـون احملكمـة االحتادية بـاألسلوب الـذي 

قضائيا دنيويا وهو محل اختالف لم يحسم بعد!!
االسـتــنـتــاج الـثــالث احــتـمــاالت بـروز شــخـصــيـات جــديـدة من داخل
سـلـحـة لـهـا طـموحـات انـتـخـابـية إلدارة احلشـد الـشـعـبي والـقـوات ا
الصراع اجلديد عـلى األرض بقوة السالح احلالـة األخطر في مناطق
الـوسط واجلـنـوب الســيـمـا وان لـعـبــة االنـتـخـابـات ســتـكـون خـاضـعـة
ـلف اخراج القوات األجـنبية من زاجيات إقـليميـة ودولية ذات عالقة 

العراق.
االسـتـنـتـاج الـرابـع واألكثـر خـطـورة عـودة عـصـابـات داعـش لـلـظـهور

بـعـمـلـيـات جـديـدة تـربك الـوضع األمـني وجتـعل أي
حـديث عـن انـتــخــابـات مــبــكـرة مــجــرد هـواء في
شـبك مـن سـيــقــوم بـهــذا الــعـمل ومـن سـيــقـوم

بتمويله?
 لـــكل حـــادث حــديـث حــسـب نــطـــاق ومـــســاق
ـصــلـحـة فـي اثـارة مـلف عــصـابـات داعش من ا

جديد.

بـعـد صـدور كـتـابه األول عن الـصـحـافة
ومـا يتعلق بشؤونهـا وشجونها(عنوان
صــحــفي يــكــفـي ) أواخــر الــعـام 2017
يـطل عـلـيـنـا الـكـاتب الـصـحـفـي الـكـبـير
طـالب سعدون مجددا بكتابه اجلديد(ند
ـثلث الـصحفي) الـرئيس ..كـتابات في ا
لــيـواصل مــا بـدأه  في كــتـابه األول من
يدان الرحب الـكتابة والبـحث في هذا ا
الـذي دخـله طـائـعـا مـخـتـارا مـنـذ الـعـام
1974بـــعــد تـــخــرجـه في كــلـــيــة اآلداب
لـيـوسعه بـحـثا ودراسـة ونقـدا مـعتـمدا
لكه من خبرة ميدانية وجتربة على ما
ثرة ومعلومات زاخرة بهذا الشأن الذي
ـرهـفـة مــلك عـلـيه حــواسه ومـشـاعــره ا
ـارسه دون إنـقـطـاع من والـذي مـازال 
خـالل عـمـوده األســبـوعـي الـذي يـكــتـبه
مــنــذ سـنــوات في جــريـدة الــزمـان.. عن
ـقــاالت الـتي إحـتـواهـا الـكـتـاب يـقـول ا
الـكـاتب الكـبـير (إنـهـا مجـمـوعة مـقاالت
نـشرت في صحيفة الزمان ..في عمودي
(نــبـض الــقــلم) وكــانـت بــنــات ظــرفــهــا
وواقــعـهـا..(تـنـاولت مـفــاهـيم صـحـفـيـة
واخــرى هـمـوم الـصــحـافـة وشــجـونـهـا
..إنــهــا أيــضــا(مالحــظـات هـي خالصـة
جتـــربــة وقــراءات وحـــوارات ولــقــاءات
ومعاناة ومشاهدات إستقرت في الذهن
نـاسـبـة في الـنـشر ووجـدت فـرصـتـهـا ا
وهي بــالـتـأكـيـد لـيــست غـائـبـة عن أهل
ــســؤولــيـة اإلخــتــصــاص واخلــبــرة وا
أســـعى فـــيـــهـــا الى الـــفـــائـــدة خـــاصــة

للصحفي الشباب..(ص15)
ÊU²O*UŽ ÊUðdONþ

وعن الـسـبب الذي دعـاه لتـسمـية كـتابه
بــهـذا اإلسم(نــد الـرئــيس)يـقــول( هـنـاك
يـتان كان فيهـما الصحفي ظـاهرتان عا
ــا يــنـدر أن صــنــو الــرئــيـس ونــده ور
حتـــصل مع غــيـــرهــمــا األولـى:الــكــاتب
الـــصــحـــفي مـــحــمـــد حــســـنــ هـــيــكل
والــرئـيس جـمـال عـبـد الــنـاصـر عـنـدمـا
شـكال ثـنـائـيـا مـتجـانـسـا بـ (الـزعـامة
واألسـتـاذيـة) كـان أحدهـمـا يـكـمل االخر
...دخل اإلثـنان في عالقة متـكافئة عادت
بــالـفــائـدة عـلــيـهــمـا مـعــا زعـامــة عـبـد
الـنــاصـر جـذبت هـيـكل الـيـهـا ومـوهـبـة
هـيكل جعـلت عبد الـناصر يـحرص على
أن يـكون قريـبا منـها... كانت الـصحافة
همة نـد الزعامة .. نظيـران في القوة وا
..والــثــانــيـــة ثــنــائي الــصــحــفي (جــيم
كـــوســـتـــا) مـــراسل شـــبــكـــة(سي أن أن
األمـريـكـيـة  والرئـيس األمـريـكي دونـالد
تــــرامـب ولــــكن بــــشــــكل آخــــر.. كــــانــــا
مـتـضـادين.. إذ دخل اإلثنـان في مـشادة
ـنع الصـحفي كالمـية وسـجال إنـتهى 
مـن دخـــــول الـــــبـــــيـت األبـــــيـض لـــــكن
الـصــحـفي أصـر عـلى مـوقـفه والـقـضـاء
وقـف معه وأعـاده بـنقض قـرار الـرئيس
فــكـانت الـصـحــافـة أيـضـا نــد الـرئـاسـة
..(ص11/12).. إن الـــصــحــافــة بــشــتى
صـورهـا عـالم كـبـيـر قـائم بـذاته و بـحر
ـا تمـتلكه من عـميق القـرار له وبالـنظر 
أدوات وقـدرات فنـية وصحـفي مـهم
مـبدع في مجاالتـها اخملتلفـة فأنها قد
أصـبــحت جـزءا مـهـمـا وخـطـيـرا في أي
عــمـلـيـة تـغــيـيـر في اجملـتــمع سـيـاسـيـا
ا يخدم مـصلحة واجـتماعيـا وثقافيـا 
ا اجلـمـاهـيـر وتـطـلـعـاتـهـا وآمـالـهـا و
يـضمن احلريـة وحقوق وكـرامة الشعب
ومـراقـبـة أداء احلـكـومـة ومـؤسـسـاتـهـا
ومـا يجري في أوقـتها في الـسر والعلن

مـن أحـــــداث

ووقائع وتغيرات يومية بإعتبارها أداة
رقـابة ومـراقبـة مجربـة وليـست ترفا أو
عمال هامشيا الغاية أو محتوى له.. من
جـانـب آخـر فـإن الـصـحـافـة عـلى الـرغم
من أهـميتها وتأثيرها فإن هناك عوامل
واسـباب كثيـرة جتعلهـا غير قادرة على
ـا يـنعـكس أداء مـهـمـتـهـا ورسـالـتـهـا 
سـلـبا عـلى وجود الـصحف الـيومـية أو
األســبــوعـيــة أو غـيــرهــا فـتــضــطـر الى
الـتـوقف مـرغـمـة عن الـصـدور ..من هذه
الـعوامل قلة اإلعالنات الـتي تصلها من
مـؤسـسات الـدولـة التي تـسـاعدهـا على
ـعـنـون(الـصـحـافة الـبـقـاء.. في مـقـالـه ا
وابـنـاؤهـا) يـسلط الـكـاتب الـضـوء على
بـعض تـلك الصـحف التي تـتلـقى الدعم
ـالي من هنا وهنـاك بالرغم من إنها ال ا
جتـــد من يـــقـــرأهـــا وتـــعـــانـي جـــفـــافــا
جــمـاهــيـريــا حـادا يــقـول: (الــصـحف ال
حتـيا باإلعالنات وحدها رغم ضرورتها
ـا ــومـة الــصـدور وأداء الــدور وإ لــد
ــــا تـــنــــشـــره من مــــواضـــيـع حتـــظى
بـاإلحترام من خـالل (سياسـة حتريرية)
رصـيــنـة ومـهـنـيـة وعـنـدمـا نـقـول(لـيس
بـــاإلعالن وحـــده حتـــيــا اجلـــريــدة) ألن
هــنــاك صــحـف حتــظى بــتــمــويل مــالي
مـنـاسب ونسـبة إعالن جـيدة ولـكنـها ال
حتــظى بـقـدر يـنـاســبـهـا من الـقـراءة أو
اإلنتشار فليس كل ما يكتب يقرا وال كل
سـتوى الـنشر مـا يطـبع مهـما أو هـو 
(ص ..(25إن لــــلـــصــــحـــافــــة ووســـائل
ـلتزمـة منـها بقـضايا اإلعالم وخـاصة ا
الـشـعب الوطـنـية وهـمـومه وآماله دورا
مـحـوريـا شـديـد التـأثـيـر عـلى مـجـريات
األحــداث الـــعــامــة وخــاصــة تــلك الــتي
طالب الـشعبـية على مـختلف تـتعلق بـا
ــسـتــويـات غــيـر أن هــذا الـتـأثــيـر لن ا
يكون حقيقة واقعة على األرض دون أن
تـكـون سـلـطـة الـدولـة حـاضـرة ومـؤثـرة
ـلك الـقدرة بـإعـتـبـار أنهـا وحـدهـا من 
عـلـى الـتـنـفـيـذ.. عن ذلك الـتـأثـيـر يـقـول
الـكـاتب في مـقاله (حـبـر على ورق )..(ال
يـكون للصـحافة دور وال للفـكر قيمة وال
لـلـكلـمة تـأثيـر إن لم تـكن هنـاك سلـطات
تـتــابع هـذه الـسـلـطــة وتـنـفـذ قـراراتـهـا
..وقـرار السلطة الرابـعة ليس ملزما وال
يــحـمـل صـفــة الـقــانـون بل هــو سـلــطـة
مـعنـوية ولـكن له قوة خـارقة يـستـمدها
مـن الـــرأي الــــعــــام الـــذي هــــو( صـــوت
الــشــعب أو اإلرادة اجلــمــاهــيـريــة) وله
كن جتاهـلها.. قـوة وتأثيـر وسلطـة ال 
والـرأي الـعام كـمـا قيل عـنه (فم الـشعب
و أذن احلـــاكم ..ص55) مـــضـــيـــفــا (إن
هــنـاك دوال مـتـطــورة تـخـصص لإلعالم
مـوازنات خـاصة تـفوق مـوازنات بعض
سؤول الـدول ..وقد خلص أحد كبار ا
في عــهــد الـرئــيس الـراحل جــمـال عــبـد
الــنـاصــر وأجــاد عـنــدمـا وصف اإلعالم
بـانه أحد األسـلحة الـرئيسـية في البالد
فـي حروبـها في الـداخل من أجل البـناء
وفـي الـــدفـــاع أوالــــهـــجــــوم و الـــدفـــاع
والـهجـوم معـا لصـد العـدوان اخلارجي
وأحـد أهم وسـائل السـياسـة اخلارجـية
والـتــعـبـيـر عـنـهـا ..ودلل عـلى ذلك بـأن(
خـطـاب عـبـد الـنـاصـر في إذاعـة (صوت
الـعرب )كـان أقوى مـن صوت الـطائرات
ستـعمر وعـمالئه )ولكن هل لهذا عـلى ا
الـسالح أن يعمل بـدون عتاد? وهل لهذا
الــــســــفــــيـــر أن يــــنــــجح فـي مــــهـــمــــته
الـدبلـوماسيـة دون حصانـة ?وهل يكون
لـلسـلطـة الرابعـة قوة عـندما
يـكـون مـا تـكـتـبه حـبـرا على
ورق أو يـنـظر الـيه على أنه
(كـالم جــــرائــــد) فــــقط? ..إن
تـــــوفــــيــــر كل ذلـك هــــو من
مـهـمـات السـلـطـات األخرى
لـــكي يـــكـــون لإلعالم دوره
ـؤثـرة الــفـاعل ومــكـانــته ا
ولـه مسـاهـمتـه في عمـلـية
صـنع القرار الناجح الذي
يـــســـتـــجــــيب الى نـــبض
الـــشــارع وحــاجــة الــرأي
الـعـام ومـصلـحـة البالد..
وقـــيـــمـــة مــا تـــكـــتب من
تـأثيره ..وعنـدها يصبح
مــا يــكــتب لــيـس(حــبـرا
على ورق..ص56/57)..
وفـي مـــــــقــــــالـه(اإلعالم
مـــوقع ســيـــادي)يــلــقي
الــكــاتب الــضــوء عــلى
مـــــايـــــعـــــنـــــيـه اإلعالم
بـــــشــــــقـــــيه اخلـــــاص
ـثـله من والــعـام ومـا
قـــيــمـــة مـــعــرّفـــا إيــاه
بــأنه(مــنــظــومــة تــنــويــريــة وتــعــبــويـة

خـياله ويتـعامل معـها وهو في الـسلطة
ـستوى يعكس ذلك الدور الكبير الذي
كــان يــتــصــوره ويــرســمه لإلعالم فــفي
إحـــــــــــــدى زيـــــــــــــاراتـه جلـــــــــــــريــــــــــــدة
األهرام(قفزت)الى ذهن عبد الناصر تلك
األمـنـية الـتي (سرقـتهـا)منه حـالة بالده
ووضـع أمتـه الـتي رأى أنـهـا لن تـتـغـير
نــحـو األفـضل وتـنـهض ألداء دورهـا إال
مـن خالل إنـــــــخــــــراطه فـي صــــــفــــــوف
الـعسكرية وبعـدها في العمل السياسي
وتـشكيل تنظيم يكون أداة لهذا التغيير
فـيمـا بعـد ليصـبح بعـدها رئـيسـا لدولة
ـنـزلـة األمـة ــسـتـوى مـصـر في أمــة 
الـعـربـيـة ومـا تـتـعـرض له مـن حتـديات
ومـخـاطر ومـشـاكل وما يـتـمنـاه لـها من
دور..عـندما جـلس الرئيس عبـد الناصر
فـي تــلك الـــزيـــارة عــلـى كــرسـي رئــيس
الــتــحـريــر الــكــاتب الــصـحــفي مــحــمـد
حـسن هيكل قـال:(هذا هو العمل الذي
كــــــنـت أتــــــمــــــنـى أن أقــــــوم به طــــــوال
حـياتي)لـكن يبـدو أن الظـروف الوطـنية
والـقـوميـة قـد فرضت عـلـيه غـير مـا كان
يــتــمــنى..ص..(133فـي مــكـان آخــر من
ـــقــــال يـــأخـــذ الــــكـــاتب عــــلى بـــعض ا
اإلعالمي تخليهم عن عملهم في مجال
اإلعـالم لــــيــــرشــــحـــــوا أنــــفــــســـــهم في
اإلنـتخابات الـتي جرت في العام 2018
ان مـن أجل أن يكونـوا أعضاء في الـبر
مـــتـــســـائال بـــدهـــشـــة:(مـــاالـــذي يـــدفع
اإلعـالمي الى الــــدخــــول الـى ســــلــــطـــة
مــحـددة بـأربع ســنـوات ويـتــرك سـلـطـة
ـــتــدة بــإمــتــداد حــيــاته?فــهل "أزلــيــة"
يـــســـتـــهــويـه لــقـب "الـــنــائـب"أكــثـــر من
اإلعـالمي مــثـال عــلى حـــد رأي من ذهب
الـى ذلك? وهل يعكس ذلك وضع اإلعالم
والـصحافة وتراجع الدور الرقابي لهما
الــذي يـفــتـرض أن يــكـون أكــثـر أهــمـيـة
ان نـفسه عندما تغيب وفـعالية من البر
ا دفع ـانيـة في البالد  ـعارضـة البر ا
بـأعـضائـها الى أن يـبـحثـوا عن وسيـلة
أكــثـــر فــعــالــيــة ألداء هــذا الــدور الــذي
يــــطــــمــــحــــون الى أدائـه بــــفــــعــــالــــيـــة
وفـائـدة?وهل يؤشـر ذلك ايضـا الى عدم
فــعــالــيــة اإلعالم فـي تـشــكــيـل رأي عـام
ـطـلـوب في ضـاغـط بـإجتـاه الـتـغـيـيـر ا
سـتويـات وتأثره الـبالد على مـختـلف ا
بـاجملـتـمع بـدال من أن يـكـون مـؤثـرا فيه
بـإجتاه الضغط عـلى الطبقة الـسياسية
احلــاكـمـة لــتـحـقــيق طـلـبــاته وحـاجـاته
ومـعاجلة الـظواهر السـلبيـة وما تعاني
مـنه الـبالد وحتقـيق مـا يتـمـناه لـها من
تـــطـــور ونــــهـــوض وهل تـــعـــكس هـــذه
الـظـاهرة مـزاجـا لدى بـعض اإلعالمـي
الـذين يـرون فـي الـسـلـطـة وسـيـلـة أكـثر
تـأثيرا من اإلعالم في حتـقيق ما يسعى
ــســتــوى الــذاتي إلــيـه اإلعالمي عــلى ا
والـوطني وحتقيق التغيير الذي أصبح
الـيوم مـطلبـا شعبـيا وشعـارا إنتخـابيا
يـطالب به اجلمـيع? وهل يعـكس توجها
آخـر يرى أن العـمل السيـاسي محصور
فـي الـســلـطــة فـقـط ومـا عــداه أقل وزنـا
وتـأثيرا وفاعليـة منها?على حد من يرى
ذلك وتـلك حالة ضارة بالـبالد والسلطة
والـعمل السياسي نفـسه إذا ما فكر بها
أحـــــــد..ص134/135).. وفـي مـــــــقـــــــاله
ـميـز"ثنائـي الصحـفي والرئـيس"يثني ا
الــكــاتـب طــالب ســعــدون عــلى الــكــاتب
الـصحفي الـشهير مـحمد حسـن هيكل
ــسـتـوى ودوره الــكـبـيــر في اإلرتـفـاع 
الــصــحـافــة الــعـربــيــة لـيــصل بــهـا الى
ي جــنـبـا الى جـنب مع ــسـتـوى الـعـا ا
ـيــة الـشـهـيـرة كــبـريـات الـصـحـف الـعـا
ـز (وتـفـرده في الـقـلم كـالـنـيـويـورك تـا
ـتــابـعـون والــكـلـمــة أيـضـا حــيث كـان ا
ـقـاله "األسبـوعي بصـراحة" يـنتـظرونه
بـــــشــــــوق وحـــــرص عــــــلى إقــــــتـــــنـــــاء
الـصحيـفة/األهرام/ليـتعرفوا من خالله
عـــــلـى الـــــوضع واألحـــــداث بـــــصـــــورة
ـــعـــلـــومـــة الـــتي واضـــحـــة مـن خالل ا
يـقدمها بـإسلوب جميل وعـبارات"دقيقة
رقــيــقــة" عـلـى حـد وصـف أحـد تـالمـذته
يـجمع بـ اخلبر والـتحـقيق والتـحليل
فـجعـلت منه متـميـزا في الصحـافة على
ـيــة ولـيس مــسـتــوى الــصـحــافـة الــعــا
احملـليـة والعربـية فقط ..ص122).. كـما
يـشير الكاتب الى وقوفه  مع جمال عبد
راحل الـنـاصر في مـختـلف الظـروف وا
الـتي إجتـازتها ثـورة الثالث والـعشرين
مـن يــولـــيـــو حـــتى أصـــبح (أحـــد أبــرز
الـظواهر في التـجربة الناصـرية)منوها
بـالـصداقـة اإلسـتـثنـائـية اخلـاصـة التي
جـمعتهما حتى آخر العمر..يقول:(كانت
عالقــة هـيـكل بــالـرئـيس الــراحل جـمـال
عـبـد النـاصر وقـربه مـنه عمـاد مسـيرته
عارك السيـاسية والصحفية احلـافلة با
وهي عـالقة تـقوم عـلى الثـقة والـصداقة
احلـمـيـمـة وكانت مـوضع(حـسـد وغـيرة
وغـيض وحتسس) الـكثـيرين من بـينهم
أعـضـاء في مـجـلس قـيـادة الـثـورة فـهو
ـــقــربــ جــدا الى عــبــد الــنــاصــر من ا
وشــكل مــعه "ثـنــائــيـا" يــكــمل أحـدهــمـا
اآلخــر(الـزعــامــة والـفــكـر)لـم يـتــكـرر مع
ـا لإلثن من صفـات متقاربة غـيرهما 
وهــذه الـــعالقــة الــعــمــيـــقــة تــمــتــد الى
(حيث الـعـام1948خـالل حرب فـلـسـطـ
كــان عـبــد الــنـاصــر يـقــاتل هـنــاك وهـو
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ـانيّ بأن وراء ذلـك  حسب الـقـانون األ
"الـرغبـة باحلـرية تـعد غـريزة إنـسانـية
كـما أنـها حق طـبيـعي يسـعى إليه كل
وبـالـتـالي ال يــنـبـغي مــعـاقـبـة من فــرد
يـحاولون القيـام بذلك فأصبح الهروب
. لـكن من الــسـجن قـانـونـيـاً ومـشـروعـاً
هــذا الـفـعل في دول أخـرى قـد يـعـرّض
ضـاعـفة عـقـوبته الـسـجنـية صـاحـبه 
زيد من اإلجراءات الـتأديبية واتـخاذ ا
الــقــاســيـة بــحــقه حــتى يــنــسى فــكـرة
الـــهـــروب والــتـــمــلـص من الـــعــقـــوبــة
ن يـفـكـر الـهروب من ولـيـصـبح عـبـرة 

السجن.
انيا حيث لـكن عكس ذلك يحصل في أ
هـــروب الــســـجـــنــاء حق  مـــشــروع  ال

لـكـن ذلك مـقـيــد بـشـروط يــعـاقب عــلـيه
حـيث أنه إذا أحدث السج دمارًا  في
مـثل  تـدمـير ـمـتـلكـات أثـنـاء الـهروب ا
فـهــنـا ال بـد أو االعــتـداء عــلى أي فــرد

وأن تتم معاقبته. 
لـهذا فعـدد قليل من حـاالت الهروب من
انيا تمر دون عقاب.يعود السجن في أ
انيا  إلى عام 1880 هـذا القانون في ا
ـانية أنه من حـيث تعـتقـد احلكـومة األ
الـغريـزة البشـرية أن يكـون لدى األفراد
ولكن بالرغم من ذلك احلرية في التنقل
ـشـروعـة فـهـنـاك بـعض األشـيـاء غـيـر ا
ومـنـهـا عـلى عـنـد الـهـروب من الـسـجن
ثال فإن مساعدة شخص ألخر سـبيل ا
في عـملـية الـهروب غـير قـانوني بـشكل
ال يــخـالف جــمـيـع قـوانـ دول الــعـالم
ـانـيـا سـجـنـائـهـا الـفـارين من تـعـاقب أ
في حــ أن هــذا الـفــعل قـد الــســجـون
يـــــعـــــرّض صـــــاحـــــبه فـي دول أخــــرى
أو فــقـدان ــضــاعـفــة عــقــوبـة احلــبس
االمــــتــــيـــازات الــــتي كــــان قـــد حــــصل

ـزيـد من اإلجراءات أو اتـخـاذ ا عـلـيـهـا
الـتأديبـية بحقه. لـكن احلال ليس كذلك
ـــانــيــا حــيـث هــروب الــســجــنــاء في أ
ـانــيـا وحــدهـا من ال مــشـروعــلـيــست أ
فاألمر تـعاقب على الهـروب من السجن
ـكـسـيك والنـمـسا. مـشـروع أيـضًا في ا
إال ة عـلى الـرغم من أن ذلك لـيس جـر
أنه قـد تـلحق بـالـسجـ عـقوبـة إن قام
بـأفـعـال أخـرى خالل هـروبه. فـتـحـطيم

يُـعد والـقفـز مـنهـا إلى اخلارج الـنـافذة
ـمـتـلـكـاتوتـنص ـة وهي تـدمـيـر ا جـر
كسـيكي على ادة 154 فـي القانـون ا ا
أنه لـن تتم معاقـبة السـج الذي هرب
إال إذا تـواطـأ مـن الـسـجن بـأي عـقـوبـة
وقـامــوا بــأعــمـال مع ســجــ أو أكــثــر

عنف ضد اآلخرين. 
ستكـون العـقوبة من 6 في هـذه احلالـة
أشـهر إلى ثالثـة أعوام.هروب الـسج

لـســنـوات ال يـسـقِط عـنه وجـوب إتـمـام
ال فـعند إلـقاء القـبض عليه مـحكـوميته
بدون بـد أن يكمل مـا تبقّى مـن سنوات
مــا لم تــثــبت عــلـيه زيــادة أو نــقــصـان

ة أخرى. جر
حـيث ان كل بـلـد لـديهـا ثـقـافات غـريـبة
انيا واحدة من هذه وأ وقـوان غريبة
الـبُلدان التي تنـتشر بها حـقائق غريبة
اليـعلـمها  الـكثـير من الـناس  حيث من
غــرائـبـهـم االخـرى  بـأن الــوسـادة نـوع
حــــيث إن ضـــرب مـن أنـــواع الــــسالح 
شـــخـص مــا بـــوســـادة قـــد يـــؤدي إلى
تــوجــيه اتــهــامــات له بــاالعــتـداء عــلى
وإن حــــــفــــــر اجلــــــدران او اآلخــــــريـن 
ـهـا  في أيـام األحــد يـعـتـبـر أمـر تــهـد
حـــيث أن ـــانـــيــا غـــيـــر قـــانــونـي في أ
الـقـانـون يـعـتـبـر يـوم األحـد من أوقـات
بـحـيث ال ـاني االسـتــرخـاء لـلـشـعب األ
يُــوجـــد أي تــلــوث ضــوضــائي في ذلك

اليوم. 
انية  عن اال

ـان بـتـفـكـيـرهم وقـوانـيـنـهم يـنـفــرد األ
فـمن أغرب اخملـتـلـفة والـغـريـبـة تمـامـا
ــانــيــا ال يـعــاقب قــوانــيــنــهم أنه في أ
الــسّـجـنــاء عـلى مـحــاولـة الـهـروب من
بل أن ذلك حـــسب الــقـــانــون الـــسّــجـن
ا ـاني ال يـعد جـرماً وال مـخـالفـة ا األ
يــعـتــقـده الــبـعض أنه حق مـن حـقـوق
بـــدعــــوى أن احلـــريـــة هي الــــشـــخص
ـكن ألي شخص وال  غـريـزة طـبيـعـيـة
بل أن ال يــفـكـر فـي الـفـرار من الــسـجن
ـارسه هـذا الـهارب ذلـك حق طبـيـعي 
وحـتى عـندمـا يـقبض عـلى الـهارب من
فـإنّ عـقـوبــته لن تـزيـد عن مـا الــسـجن
بل سـيكمل ما كـانت عليه قـبل الهروب
هــو دين عــلــيه فــقط. ويــرجـع الـســبب
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يوم الـعلم الـذي اقامـته وزارة العـليم الـعالي والـبحث الـعلـمي األسبوع
ـنافسة ب الباحث شاركة وقوة ا الفائت يثير االعجاب فـمستوى ا
ـعـلـنـة لـلـبـحـوث واجلـامـعـات مـدهـشـة حـقـا افـصـحت عـنـهـا االرقـام ا
ــيـة فـقــد تـعـدت 35 إلف بـحث في ـســتـوعـبــات الـعـا ـنـشــورة في ا ا
ـيـا والعـاشر ـركز 71 عا مـستـودع سـكوبس وحـده لـيحـتل الـعراق ا

عربيا.
التنافس شمل مجاالت علمية عديدة منها الطبية والهندسية والطبيعية
 تـتعلق بـاالبتـكار واإلبداع واإلنسـانيـة واجلوائز كـانت متـنوعة أيـضا
الـعـلـمي وبـراءة االخـتـراع وأفـضل كـتـاب مؤلـف او متـرجم وأفـضل
جمعية أو مـركز وأحسن مجلة عـلمية محكـمة وطالب دراسات عليا..
ناسـبة اال ان ضعـف احلضور اشاع والخ وعلى الرغم مـن حرارة ا

كان. أجواء باردة في ارجاء ا
الـعـراق يحـتل حـالـيا مـواقع جـيـدة في تصـانـيف جـامعـات الـعالم رغم
ـر بهـا الـبلـد ليـتنـاغم ذلك مع مـؤشر الـذكاء الـظروف الـصعـبـة التي 
بـالـدول الــعـربـيــة الـذي نـتـصــدره عن جـدارة مـثــلـمـا نـتــصـدر تـرتـيب
فارقة انـنا نكاد نالمس السمـات اإلنسانيـة كالكرم والـشهامة ولـكن ا
ـدن االنظف واألكثـر امانا واألفـقر على صـعيد وثـيقة القـاع ونتذيل ا
ـا يـؤكـد فـرضـيـة الـتــنـاشـز االجـتـمـاعي الـتي الـسـفـر في تـنـاقـض ر

عروف علي الوردي. أطلقها عالم االجتماع ا
ستوى هذا التفوق النـخبوي على الصعـيد الفردي يقابـله فتور على ا
ـالي لــلـقـطــاع اجلـامـعي فــالـتـجـارب احلـكــومي يـتـمــثل بـقـلــة الـدعم ا
ـشاركة في سـتوعـبات وترويـج الترقـيات وا اخملتـبريـة والنشـر في ا
ؤتمرات يتـحمل تكاليفـها الباحثـون عن طيب خاطر في الوقت التي ا
ــئـة من الـنــاجت الـقـومي ـتــقـدمـة 5 بـا تــخـصص فــيه بـعض الـبــلـدان ا

لألبحاث واالبتكارات العلمية.
نتائج يـوم العلم أسـفرت عن فوز ام اجلـامعات بـجوائز عـديدة.. بغداد
العـريـقـة تـأبى ان تـغـادر ريـاديـتهـا فـبـنت لـهـا صـومـعـة خـارج الزمن
حافظت عـلى شبابهـا ولم تشخ تمسـكت بتقالـيدها الرصـينة وتقدمت
بـرئاسـتها وعـماداتـها واسـاتذتـها وطـلبتـها ومـوظفـيهـا كسـبت الرهان
وتـألقت لـو قدر لـعلـمائـها الـراحلـ النـظر الـيهـا من علـيائـهم لشـعروا
بالزهو نـحو كفاءات خالقة تـصنع الغد وهي بعـ العاصفة في زمن

عجزات. عز فيه اجتراح ا
قـافلة الـعلم تـسيـر بصـمت لم يفـزعهـا ضجـيج احلاضـر ولن تعـوقها
ا هنـاك رجال يـؤمنـون باألوطان سـتقـبل سوف تـمضي طـا غيـاهب ا
ـزري أســاتـذة اجـالء وطـلــبــة اعــزاء يـرفــضــون االمــتـثــال لــلــواقع ا
والرضـوخ الى ضغـوطاته الـعبـثية ولـعل في مقـدمتـهم رئيس اجلـامعة

الــدكـتـور عـمـاد احلــسـيـني ومـســاعـديه فـهـو يـرى ان
األلـقـاب ال تـصـنع الـرجـال ويـعـتـقـد ان الـرئـاسة
 أتـمـنى له احلـقــة هي وسـيـلـة خلـدمــة االخـرين
ــديـــد ألنه لـــو احــيل الى الــعـــمــر الـــوظــيـــفي ا
التقاعد هو وزمالؤه فان جيال او ما تبقى منه
عـرفة واإلنسانية.. يكون قد على قيد احلكمة وا

ودعنا.


