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لـلـعالمــة الـسـيــد حـسـ مــحـمـد
هـــادي الـــصـــدر صـــدر كـــتـــابــان
جــديـدان ضـمن حــزمـة اخـرى من
ـكتبة مؤلـفاته التي احـتفت بها ا
الـعــراقـيـة والــعـربــيـة. والــكـتـاب
االول الذي يشكل اجلزء السادس
واخلمـس من (موسـوعة العراق
اجلـديــد) يـحــمل عـنــــــــوان (بـ

اخلـــــادم واخملــــدوم) ويــــضم 30
مقالة نشرها الصدر في الصحف
ـنـاحي احملـلـيـة وتـتـنـاول شـتى ا
ـعرفـيـة وجمـيعـها الـسيـاسـية وا
تـعــبـر عن آالم ومــعـانــاة الـشـعب
وتــصـــطف الى جــانـب شــرائــحه

ـغـلـوبة عـلـى امـرها الـفـقـيـرة وا
لكن كلـمات الصدر تعـبئ طاقاتها
ـطــالــبـة وتــأخــذ بــيـدهــا نــحــو ا
شروعة ضد سالبيها. بحقوقها ا
ـقـاالت لـلـحديث وكـرست بعض ا
عن انتفاضة تشرين  2019 التي
ـؤلف بــالــقـول (انــهـا وصـفــهــا ا
اثــبــتت بــالـدلــيل حــجم الــسـخط
الـشـعـبي الـعـارم لـلـمـحـاصـصات
الـفـئويـة واحلـزبيـة وعـمق الـهوة
الـــســحــيـــقــة الـــتي تــفـــصل بــ
). واضاف واطن السلطوي وا
فـي مـقـدمـة الـكـتـاب الـذي يـقــــــع
ـلـحق في  140صـفـحــة مـزودة 
عن مـجــلس الـصـدر ومـلـحق ثـان
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ـؤلف حمدي سيصـدر عن دار الرسا لـلنشـر والتوزيع قـريبا كـتاب (يومـيات االحتـجاجـات في ساحة الـتحريـر) يقول ا
الـعطـار هـو (أقل مـا نسـتـطيع نـحن الـكـتاب أن نـقـدمه لالبـطال الـشـباب الـذين اسـتـطاعـوا ان يـجعـلـوا لـلعـراقـي وطن
ـعادلة ليكـونوا الرقم الصعب في الـعملية السـياسية اهدي هـذا الكتاب الى شهداء وللـمواطن حقـوق وتغيرت معهم ا
االحتجاجات.هذا الكـتاب يعبر عن الهم والوجع العراقي وتـراكمات السن ويحمل األمل بغـد آخر وحياة تفتح أفق مستقبل
جـديـد ويرسم صـورة شبـاب تـمرد عـلى ما فـرض عـليه وثـار رغم اجلراح مـلـخصـا كل العـذابـات والتـضحـيـات بشـعار نـريد
رحلـة مهمـة واسثنـائية من نتـفض وتعـايش مع تطورات األحـداث ليخـرج بيومـيات تـؤرخ  وطن) .عاش الـعطار بـ الشبـاب ا
ؤرخ واالنـسـان كـمـا عـهـدناه تـاريخ الـعـراق احلـديث.هـذا الـكتـاب رؤيـة لـشـاهـد عـيان تـفـاعل مع الـفـنـان واألديب والـنـاقـد وا
اضـية.نحـيي العـطار على هـذا اجلهـد الذي جعـلنـا نحلق مـعه حيـنا ونسـير على وعرفـناه في كل مـا كتب وسطـر خالل السـنوات ا
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مـخصص لـتـعلـيـقات الـقـراء على
ـقاالت الواردة في الـكتـاب (اننا ا
نــدعم االحـتــجــاجـات الــســلـمــيـة
ــكـفـولــة دسـتــوريـا ونــسـتــنـكـر ا
ـفـرطــة بـحق اســتـخــدام الـقــوة ا
واطن احملتج السلمي من ا
الـعــراقـيــ االعـزاء فــقـوة احلق
اكـــبـــر من ايـــة قـــوة ســـلـــطـــويــة
تتصـدى السكات اصوات االحرار

واحلرائر).
 امـا الـكـتـاب اجلـديـد االخـر الذي
يــــــقـع حتت اجلـــــــزء الــــــســــــابع
ـوسـوعـة ذاتـها واخلـمـس من ا
فـهو بعـنوان (في غـمرة االحداث)
ويقع في  160صـفحـة من الـقطع

ؤلف في مـقدمته الـكبيـر. وكتب ا
(ان زمن الـضحك عـلى الذقـون قد
ولـى بال رجــــــعــــــة ولـن تــــــقــــــبل
اجلماهـير العراقيـة بعد اليوم ان
تسـتـمـر مـاكـنـة الـفـسـاد واألعيب
ــفـــســـديـن. وكـــنـــا قـــد حـــذرنــا ا
الـســلـطـويـ مـنــذ امـد بـعـيـد من
ـواطـن مغـبـة الـتـهـاون بـشـأن ا
ـشـروعة الـعـراقـيـ ومطـالـبـهم ا
ـــكــاسب واالنــشــغـــال عــنـــهم بــا
ــغـا واالمــتــيـازات). وهــكـذا وا
تـــعــد مــقـــاالت الــصـــدر من ابــرز
الــتـــنــبـــؤات الــتـي تــكـــشف مــآل
االوضاع عبر استشراف سياسي

وفكر حاذق. 

غالف الكتاب
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وضع الدكـتـور ابراهـيم محـمد
بــــحــــر الــــعــــلــــوم بــــ يــــدين
الـبـاحـثـ حـزمـة كـبـيـرة من
وثائق وملفات حقبة ساخنة
مـن الــتــاريخ الــعــراقي تــقع
ب 2003-2018 وهـــــــــــــــي
حقـبـة ذات اهمـية سـياسـية
واجـتــمـاعـيــة واقـتــصـاديـة
ألـقت بـظاللـهـا عـلى مـجـمل
ـشـهـد الـعـراقي ومـارافـقه ا
من تـداعيـات واضـطـرابات
وتـقـاطـعـات وتـراجع امـني
وال سيـمـا في الـعام 2014
حــيث شـهــدت مـحــافـظـات
عدة سـيطرة تـنظيم داعش
ـواطـنـ ونـزوح ماليـ ا
وتفاقم االوضـاع الصحية

رافقة. عيشية ا وا
والــكــتــاب اجلــديــد الــذي
اصـــدره بـــحـــر الـــعـــلـــوم
بــعــنــوان (ازمــة الــنــظــام
الـســيــاسي في الــعـراق-
حـــــوارات الــــــقـــــيـــــادات
الــســـيــاســـيــة والـــنــخب
الـعـراقـيـة) هو حـصـيـلة
جلـسات مـلـتقى الـثالثاء
الـشـهـري ومـا تـضـمـنـها

من طــروحـات تــهـدف الى فـتح

بـاب احلـوار مع صـنـاع الـقرار
والنخب لتسليط االضواء على
الـــقــضــايـــا اجلــوهـــريــة الــتي

تخص بـنيـة النـظام الـسياسي
فـي الــــعـــــراق وتـــــشـــــخـــــيص
ـعـضالت الـتـي تـواجه  بـنـاء ا
مـؤســسـات الـدولــة الـوطــنـيـة.
ومــــــــيـــــــزة هـــــــذه
احلـوارات انـها لم
تــــكن احــــاديـــة بل
هي تـشـمل الـطيف
ــــثال الــــعــــراقـي 
بـنـخـبه وقـيـاداته 
ســــــــواء كـــــــانـــــــوا
ـفـاتـيح ـسـكـ 
الــســلـــطــة او نــأوا
بـــــأنـــــفـــــســـــهـم عن
االنـــــــــــخــــــــــراط فـي
مــــــعـــــــضـالتـــــــهــــــا
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة

واالخالقية . 
وبرغم تنوع وتقاطع
الرؤى والـبرامج فان
هــــــــــذه احلـــــــــوارات
اخــــــــــــــذت شـــــــــــــكـل
مــعـــاجلـــات نــظـــريــة
تـــصــلـح لــنـــجــاح اي
جــهــد وطـنـي يـســعى
الى جتــــنـــيـب الـــبالد
مــــزيـــــدا من االزمــــات
والويالت .ويالحظ ان
هـــذه الــرؤى اتـــســمت

بـاجلـدية والـود بـرغم مـا عرف
عـن بـعض الــقـوى انــخـراطــهـا
بــــالــــفـــوضـى الــــســـيــــاســــيـــة
والـتالعب االعالمي واالنـحـياز
ـكــون او ذاك. ولـعل الى هــذا ا
عــامل احلــمــيـمــيــة الــذي سـاد
ــــلــــتـــقى اجــــواء جـــلــــســـات ا
وطـبيعـة الرعايـة له اسهما في
تـنظـيم االراء وجتـنيـبـها حـالة
الالاتفـاق الكـلي الذي قـد يدفع
بها نحو الرفض الشامل وعدم
الـــتــصـــالح مع اآلخـــر.وكــشف
الكـتاب عـبـر حواراته ووثـائقه
وجود رأيـ او قناعـت بشأن
احلــالــة الــقــائــمـة االولـى تـرى
وجود خـلل بـنيـوي في النـظام
تسـبب بحصول مـولدات ذاتية
لالزمـات  وهـذا يـتـطـلب  كـما
يقـول بحـر العـلوم في مـقـــدمة
الـــكــتـــاب الــذي يـــقـع في 620
صــفـحــة ويــتــضـمـن مـلــحــقـ
لــــلــــصــــور والــــتــــرجـــمــــة الى
االنكـليـزية  الـنظـر بشـكل جاد
بـــــركــــائـــــز واسس الـــــنــــظــــام
الـسـيـاسي حـيث تـمـظـهـر هذه
االزمـات كـأفـراز لـوجـود ركـائـز
هـشـة غـيـر قـادرة عــلى تـهـيـئـة
االســـتــقـــرار لـــنـــمــو الـــنـــظــام
وتــطــوره. امــا الــثــاني فــيــقف

ــقــابـــلــة ويــرى ان بـــاجلــهـــة ا
االزمات الـتي يعـيشـها الـعراق
مـاهي اال نـتـاج لـغـيـاب الـدولة
ــاضــيـة وان طـوال الــعــقـود  ا
ماتشـهده البـالد من منعـطفات
تـبـدو شـبه طـبيـعـيـة تـتطـلـبـها
ـتحـولة سيـرورة اجملـتمـعات ا
من االنـظــمـة الــدكـتـاتــويـة الى

واقع اخر. 
وتـكمن اهـمـية هـذه الـثروة من
الـوثـائق في الـكـتـاب  في آراء
النخب والقيادات البارزة التي
كــشـــفت عن رؤاهــا وقـــالت مــا
عـنـدهــا دون مـواربـة او خـوف
أزق بحيـث حللـت جانبـا من ا
واكـــدت ان الــتــوافــقــيــة مــأزق
الــــنـــــظــــام الـــــســــيـــــاسي وان
االئـتالفات االنتخـابية كـسيحة
وان احملـــــاصــــصـــــة فـــــاقــــمت
اخلالفــــــات بــــــ الالعــــــبـــــ
ـــــشــــهــــد االســـــاســــيـــــ في ا

العراقي.
وبـهدف تـعمـيم الـفائـدة وجعل
عـمـلـيـة الـوصـول الى الـوثـيـقة
سـهــلـة فـأن بـحـر الـعـلـوم اعـاد
احلـــوارات الـــتي تـــضــمـــنـــهــا
الـكـتاب الـى سـنـوات اجـرائـها
مــــنـــذ عـــام      2012 وخلص
تـفــكـيـر الـقـيــادات الـسـيـاسـيـة
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مــــجـــــمــــوعـــــة من الـــــقــــصص
الــقــصــيـــرة من واقع احلــيــاة
أبـطــالـهـا حـقــيـقـيــون تـراكـمت
ــــواقـف واألحــــداث لـــــديــــهـم ا
والـظــروف الــتي كــان الـكــثــيـر
مـنـهـا صــعـبـاً فـلم يـجـيـدوا فن
التـعامل مـعـها... أشـخاص من
مــخــتــلف األعـــمــار ومــخــتــلف
األوســـاط بــســـبب مــعـــتــقــدات
خـــاطــــئـــة وأفـــكـــار ســــلـــبـــيـــة
ومخاوف وعادات يومية سيئة
ونـقص في مــهـارات الـتـواصل
مع اآلخـرين وجــهـلـهم بــالـنـور

الذي ينبع من داخلهم... 
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الشيء يُعْرف بنقيـضه هو ما يحيل إليه عنوان رواية
ـا وت) لـلـدكــتـور حـسـ كـاظـم الـشـبـيب  (والدة ا
يؤكـد مـقـولـة إن وظـيفـة الـنص الـروائي هي االنـتـقال
ط من الـعالقـات النـقـيـضـة. عـبـر هذه بالـوعي إلـى 
الـعالمـة الـعـائـمـة يـجـتـرح الـروائي الـشـبـيب أنـسـاقاً
جديـدة في القص ويسـعى إلى تثبـيتهـا للوصول إلى
ــعــنى الــذي يــريــد وســيــتــحــقـق له ذلك من خالل ا
. القصة األولى تُمـثلها "أزميرلدا" قصت متـوازيت
ولدت "ألمٍ من اإلنس" فـشكّلت والدتـها لعـنة ستـفسد
البالد وسـتؤول بعد اخـتطافـها وانتقـامها إلى حرب
وموت ال مـفر مـنه! والقصـة الثانـية يُمـثلهـا "النور بن
ســراج" ولــد "ألم من اجلــان" وتــبـــدأ قــصــته أيــضــاً
وت" وتنبّأ بوالدته التي سماها حكيم القرية "مولد ا
بـذلك ألن الـوالدة وقــعت في لـيـلـة قــمـر أحـمـر وحتت
ـولـود.. جنم يـتـيـم وهـو أسـوأ مـا يُـمــكن أن يـحـدث 
ـولـودان عـندمـا يـكـبـران سـتـجمـعـهـمـا قـافـلة هـذان ا
الـصــحــراء وقـصــر الـســلــطـان. ومن هــنــاك سـيــبـدأ
انـتــقـامــهـمــا وسـيـكــون لـكل واحــد مـنـهــمـا مــصـيـراً

ينتظره...
- من أجواء الرواية نقرأ:"في يوم صيفي حار وعلى
ـزارع الـعـجوز ـمـالك الـسـبـع رفع ا أطراف إحـدى ا
رأسه مـاســحـاً الـعـرق عـلى جـبــيـنه بـسـاعـده الـقـوي
الذي رغم تعب السنـ إال أنّ عمله في مزرعته حفظ
له قوته ونشاطه وكذلك وجود ابنتيه معه هذا النهار
ـعتاد فـمجـرّد النظـر إليـهما جـعله أكـثر حيـوية من ا

غالفا الكتاب

حوارات القيادات والنخب السياسية

حـــــول االزمــــــة فـي نــــــقـــــاط
اســاســـيــة وهي مــنـــهــجــيــة
خـففت من وطـأة مؤلـفات من
هـذا النـوع قـد يـخـتـلط فـيـها
احلـابل بـالـنـابل مع اخـتالط
االراء واخـــتالفـــهــــا تـــبـــعـــا
لــــلـــــمــــنـــــهج الـــــســـــيــــاسي
واالنـــعـــطــــاف الـــفـــكـــري او
االنـحياز الـطائـفي والقومي.
وبذلك فان بـحر العلوم الذي
يـــتـــصف بـــعــقـــله الـــعـــلــمي
وســلــوكه الــتــنــظــيــمي قــدم
ــضــامــ الــغــنــيــة كــمـادة ا
سياسية ليس فقط للمعني
ــتـــصــديـن الثــارهــا بــهـــا وا
حـسب  بل لـلبـاحـثـ الذين
ســـــيــــرون فـي ثــــنـــــايـــــاهــــا
مسـاحات التقـارب واالبتعاد
كــمـا تــقــدم مـداخـالت اولـئك
الذين كـانوا شـهودا بعـيدين
او قريـبـ لـرسم خـلـفـيـاتهم
ـشاريع التي وتوجـهاتهم وا
يــتــأثــرون او يــؤثــرون بــهــا
داخل العـراق وخارجه. وهو
مــــا رأيـــــنـــــاه من حـــــضــــور
ثلون بلدانهم دبلوماسي 
في بغـداد او ضيـوفا يهـمهم
االطـالع عـــلى مــــآل جتـــربـــة

تستحق الدراسة واالفادة.
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صدر عن الـدار العربيـة للعلوم
نـــاشـــرون في بـــيـــروت كـــتــاب
بـعـنوان (وصـادقت نـفسي) من
تـــألــــيف الـــدكـــتـــورة فـــاطـــمـــة
الـكـتـاني ويـنـدرج الـكـتـاب في
حـقل الـتطـوير الـذاتي والعالج
الـنـفـسي لـلمـشـاكل الـتي يُـمكن
أن تـــــطــــال الـــــفـــــرد واألســــرة
واجملتـمع في العـصر احلديث.
ــؤلــفــة بـ (كــلــمــات قــدمت لـه ا
نابعـة من القـلب) تخـتصـر بها
مــضــمــونه فــتــقــول: "من خالل
جتـاربي مع نـفسي ومن خالل
جتــــاربـي مع آخــــرين قــــلــــمي
بـــدافـع من أحـــاســــيـــسي خطّ
اذا سـطـور هـذا الـكـتـاب". أمـا 
اذا ـؤلـفة نـفـسـهـا و صـادقت ا
تـطـلب من قـارئـهـا فـعل الـشيء
ذاتـه فألنهـا: "وصـادقت نـفسي
عــنــدمـا عــرفــتـهــا وأحــبـبــتــهـا
ورغِبتَهـا ووجدت فيها ما كنت
أبـــحـث عـــنه.. وجــــدت فـــيـــهـــا
هــــويـــتـي ومـــوطــــني ومالذي
وجــدت فـــيـــهـــا احلب واألمــان
والـــســـكــيـــنـــة وجــدت فـــيـــهــا
الـعالم.. اكـتشفـت أن العالم في
داخـــــــلي ولـــــــسـت أنـــــــا داخل

الــعـــالم.. ومــتــتـــبع الــقــوة في
ـمــتـلــكـات داخــلي ولـيـس في ا
ـال واكـتـشـفت أن الـتـغـيـير وا
يــــبــــدأ مـن داخــــلي.. صــــادقت
نفسي عندما آمنت بإمكانياتي
ـهـدورة اجلـزء األكــبـر مـنـهـا ا
مـــــهـــــدور بـــــســــبـب أفـــــكــــاري
ومـشاعـري الـسـلبـيـة.. صادقت
نــفـسي عـنــدمـا أدركت أن (أنـا)
لــــستُ اآلخــــر. (أنــــا) إنــــســـان
مـتـفـرد ال مـثـيل له مـا يـؤذيني
أو يــريـحـني هــو ردود أفـعـالي
وتـوقـعـاتي وكـيـفـيـة تـفـسـيـري
لــلــمــواقف.. ومــا يــؤذيــني هـو
مــــشـــاكـــلـي ونـــقـــاط ضــــعـــفي
ورفضي لـلـواقع...". ولـلـخروج
من األزمات واحلاالت الـنفسية
الـتي تـواجه النـاس في ظروف
ؤلفة ومواقف مختلفة تقترح ا
في كتـابهـا استـخدام "أسـاليب
عـمـلـيـة تـسـاعـدنـا عـلى الـسـير
نحـو مصـادقة أنفـسنـا لتـسمو
وترتقي". و"لـنعرف اإلجابة عن
اذا سؤالـ أساسيـ وهما: 
نـــعــيش غـــربــة مـع أنــفـــســنــا?
وكيف نصادق أنفسنا?". وبناءً
ــؤلـفـة عــلى مـا تــقـدم تــسـرد ا
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كان كـفيالً بـرسم ابتـسامـة على وجـهه الذي بدأت
جتاعيد الكبر تزحف عليه. مسح عرقه مرة أخرى

وعاد لعمله بينما كانت االبنتان. 
فروض  – تلهوان –بدالً من مساعدته كما هو ا
ـزرعـة وجتـريـان حــول الـبـئـر وبـ األشـجـار في ا
والعـناقيـد. كانت األخت الكـبرى وهي في الثـامنة
عشرة من العمر متوسطة الطول ذات شعر أحمر
طــويل وعـيـنـ عـســلـيـتـ وبـشــرة صـافـيـة تـنـادي
أخـتـهـا الـصـغـيـرة: أزي تـوقـفي سـتـسـقـطـ في

البئر". 

غالف الكتاب

ـقدادي اضـي بدأت اقـرأ للـدكـتور كـاظم ا في ثـمـانيـنات الـقـرن ا
الذي كان يراسل الصحف العراقـية من باريس حيث امضى فيها
ـهـا الثـقافـية اربـعة عـشـر عامـا وتعـلم لـغة اهـلهـا واطـلع على مـعا
ية واثارها وحياتهـا الثرية اخلصبـة. فباريس عاصمة  الثـقافة العا
ـثقف في العالم. والـعيش فيها طويال  ومقر اليونـسكو وملتقى ا
ـتـلك مـوهــبـة اعالمـيـة يـتـرك اثـره بــالـتـاكـيــد عـلى شـاب طـمــوح 
وعـطش مـعرفي سـيرويـه بتـعلم الـفـرنسـيـة التي  صـار يـطل منـها
قدادي على ثقافات متعددة وينهل من معارفها اخملتلفة .. حصل ا
عـلى شـهادة الـدكتـوراه من جـامـعة الـسوربـون الـشهـيـرة واختص
بفلسفة االعالم الذي بات لغة العصر احلديث والقوة التي تتحكم
زاج العـالم لـلشعـوب وتوجـهاتـها .. قـبل ايام انـتهـيت من قراءة بـا
كـتـابه الـقـيّـم ( االعالم الـدولي اجلـديـد وتـصـدع الـسـلـطـة الـرابـعة)
الـذي صــدرت طـبـعــته االولى في الـعـام  2013عن دار اسـامـة في

عمان/ االردن.
 بصراحة لم اكن اتصور اني سـابحر  من خالل هذا الكتاب في
ضـنية منذ اكثر عالم االعالم احلديث واسراره ورحلـته الطويلة ا
من قرن ونصف ومراحل تطوره وابرز مؤسساته وايضا اساليب
تـوظـيـفه الـسـيـاسي وغـيـر الـسـيـاسي ودوره في االحـداث الـكـبرى
الـتي غـيرت مـصـائـر الشـعـوب السـيمـا في الـقـرن العـشـرين الذي
شــهــد حتـــوالت كــبــرى وكــان لـالعالم الــدور االبــرز فـي تــكــيــيف
االمـزجـة وصـنـاعـة  الـراي الـعـام في حـيـنه.. اقـول وبـصدق كـنت
اضية واعيد اكتشاف وانا اقرا اشعر وكإني اجتول ب االزمنة ا
ـا قـرانـا عـنـهـا في سـيـاق قـراءتـنـا الـكـثـيـر من الـتـفـاصـيل الـتي ر
للتـاريخ لكن بنكـهة مختـلفة تمامـا النها قدمت عـلى طبق انضجت

محتوياته  يد استاذ اعالم متمكن حقا.
ضـم الـكـتـاب اربـعـة فـصـول بـدا االول بـاسـتـعـراض شـيق لـتـاريخ
انيا الصحف في العـالم السيما في امـيركا وفرنـسا وبريطانـيا وا
والـيابـان وبـعض الصـحف الـعربـية الـبـارزة وكانت رحـلـة مشـوقة
النه لم يـسـتعـرض الـتـاريخ بـطـريـقـة جـافـة بل بـاسـتـحـضـار مـناخ
ـعـوقـات الـتي مـرحـلـتـهــا والـظـروف الـتي اسـهــمت في صـنـعـهــا وا
واجـهـتـها والـيـات النـجـاح التـي اتبـعـتهـا وتـفاصـيل كـثـيرة مـثـيرة
لـلفـضول تـعـرفت علـيهـا لـلمـرة االولى وقد كـنت وانـا اقرا اشـعر
ـؤسسـة من قبل عـلى الرغم من ان اسـمها وكإني لم اعـرف هذه ا
قـدادي استـحضر الي يـوميـا اي ان ا يطـرق سمـعي واسمـاع ا
من خـاللــهــا تــاريخ الــشــعــوب مالحــقــا ايــقــاع احلــيــاة وقــتــذاك
بتقـنياتهـا وارهاصات نـهضتهـا واحتداماتـها السيـاسية .. ثم ياتي
الفصل الثاني الذي خصصه للصحف االستقصائية وقد كان في
ـثيرة كـإنه يحـاكي استـقصـائهـا لالحداث التي تـقصيـة لرحـلتـها ا
تناولتهـا! وقد جاء هذا باسـلوب كتابي خال من الـتكلف وبعيدا عن
ي بل كانت اجلـمل تنـساب بلـغة رشـيقة التـرهل واجلفـاف االكاد
ومقـتضـبة ومـشبـعة لفـضول الـقار الـذي يزداد مع اسـتمراره في

القراءة او هذا ما حصل معي حقا.. 
وجاء الفـصل الثالث بعـنوان (الصحـافة االستقـطابية) مـستعرضا
لــلــعــديــد من وكــاالت االنــبـاء
ـــيــــة مـــثـل رويـــتـــرز الـــعــــا
واسـوشـيــتـد بـريس ووكـالـة
االنـبــاء الـفـرنـســيـة  ووكـالـة
انــبـــاء الــصـــ ويــونـــايــتــد
بـــريس  وانـــتــر ســـيــرفس
ووكـالــة تـاس الـسـوفــيـتـيـة 
ووكــــالــــة انـــــبــــاء الــــشــــرق
االوسط  وكــذلك االذاعـات
ية اخملـتلفة مثل ال بي العا
بـي سي ومــــــونت كـــــارلـــــو
وصـــوت امـــيـــركـــا ومن ثم
القنوات الفضائية االجنبية
والعـربيـة اخملتـلفـة. وكانت
فـعال رحلـة اسـتعـراضـية
مـلـيـئـة بـاسـبـاب الـتشـويق
اخملـــتـــلـــفــة فـــضال عـــلى
كــونــهـــا رحــلــة ثـــقــافــيــة
تضـيف للقـار معـلومات
فـي غـــايـــة االهــــمـــيـــة عن
منـابر اعـالميـة كبـيرة لـعبت
دورا في حـيـاتـنـا من دون ان نـعـرف عـنـهـا الـكـثـيـر الذي يـجب ان
ـا نعتـقده مـكشـوفا او ظل مخـفيـا والن هذا يجب نعـرفه سواء 
ان يـكـون جزءا من ثـقـافـة اي مثـقف او مـهـتم يتـلـقى زادا اعالمـيا
ـؤسـسـات التي بـاتت مـرآة الـعالم وثـقـافيـا مـنـقوال بـواسـطـة هذه ا
ـتـجـددة باشـكـالهـا ومـضـاميـنـهـا ايضـا.امـا الفـصل الـرابع فـكان ا
بـعـنـوان (االعالم اجلـديـد .. طـغـيـان االتـصـال) وفي هـذا الفـصل
ؤسسات االعالمية احلديثة وكيف ؤلف في رصد ا تتجلى خبرة ا
اصـبح عـالم االعالم مــابـعـد االنـتــرنت واسـبـاب تـصــدع الـسـلـطـة
ـا مـازالت لـكـنـهـا الـيوم الـرابـعـة او الـتي ظـلت تـسـمى هـكذا ور
تواجه حتديا غير مسبوق بفعل طغيان االعالم االلكتروني وسقوط
احلواجز التـي كانت ب الدول والـشعوب ..لعل اكـثر ماشدني الى
الكتاب هو تـعرضه لسير شـخصيات اعالميـة كبيرة مثل مردوخ
صاحب اكـبر امـبراطوريـة اعالميـة في التاريخ وكـذلك شخـصيات
اخـرى تـركت بـصـمـتـها وتـركت خـلـفـهـا مؤسـسـات كـبـرى وقـصة
جناح وتـفـان من اجل رسالـة االعالم واهـوائه ايضـا! واستـعراضه
لـقـضايـا كـبـيرة مـثل فـضـيحـة ووتـرغيت وقـضـايـا اخرى مـتـعددة
جاءت في سياق التطرق للصحافة االستقصائية ودورها في حسم
ملفات كبيرة مازالت ساخـنة في ذاكرة البشرية . اعترف بان هذا
الكتاب يصعب عرضه الن كل فصل فيه يستحق ان تتوقف عنده
ـعـلـومـات بـاالضـافـة الى رؤيـة ــا يـحـتـويه من غـزارة في ا طـويال 
ــعـرفـيــة ايـضـا بــوصـفه مــخـتـصــا وذا خـبـرة ـؤلف واحــكـامه ا ا
مــايــجــعـل الــقــراءة مــزدوجــة الــفــائــدة الســيــمــا لــدارسي االعالم
هتـم به النه يقـدم لهم ارضيـة معرفـية الغنى وا
عـنـهـا اخــتـزلت جـهـدا بــحـثـيـا كــبـيـرا وواسـعـا
يستحق الـتحية. وعـلى الرغم من اهمـية الكتاب
عـنيـ في تطور االعالم لم ينـتبه اليـه احد من ا

وبروز االتصال.


