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ــمــتع في آن واحـد في ــضـني وا ا
الصحافة .

     اقـولــهـا بـتــجـرد ومـوضــوعـيـة
واعـتـراف صـريح اني لم أصل الى
األحــتــراف احلـــقــيــقي اآل بــعــد ان
اشـــتــغـــلت مـــدرســة (الـــزمــان) في
صـلب الـعـمـلـيـة الـتـحـريـرية او في
طبخ الصحفي كما يطلق عليه .  ا
     نــعـم جــئـت لـ (الــزمـــان) وانــا
احــمل خـــبــرة مـــهــنـــيــة وشـــهــادة
ية وثقافة عامة ومتخصصة أكاد
 اآل ان كل تلك االمتيازات ال معنى
لها حيال مـا وجدته بل ما تفاجأت

به في مطبخ (الزمان).
    وجدت في الزمان مـنظومة عمل
وتــقــالـــيــد مــهــنــيـــة مــتــجــذرة من
الــــصـــعب ان تــــقـــفـــز فــــوقـــهـــا او
تـتـجـاهـلـهـا ال خـيـار أمـامك سـوى
االنــغــمـاس فــيــهـا وامــتــصـاصــهـا
وتـمـثّــلـهـا وتـنـفـيـذهـا يـومـيـا عـلى

أرض الواقع .
     بـعـد سنـوات من جتـربـة عـملي
اليـومي الطـويل في (الـزمان) الذي
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اراه يــســـعى دائـــمــا الى تـــقــد
ماهـو نافع في رفد الـثقافـة ادبية
كــانت ام اجـتــمــاعــيـة ام فــنــيـة..
ورغم ذلك كله ان االمور الـثقافية
آلـت في الـــــــــوقـت الــــــــراهـن الى
انــحــدار الـــثــقــافــة الـــعــامــة الى
مـسـتويـات ال تلـيق ابدا بـواقعـنا
الـراهن الـذي يـجب ان تـكـون فيه
الثـقافة في اعـلى درجات التـأثير
فـاغالق بـعض الـصـحف وتـقلـيل
صـفـحات بـعضـهـا امر يـدعو الى
ـــــــرارة نــــــاهــــــيـك عن االسف وا
ـنـتـظـر ومـا سـتؤول ـسـتـقـبل ا ا

اليه ثقافتنا.  

ـــتــد من مـــنــتــصف الـــنــهــار الى
الـعــاشـرة لــيالً احـيــانـاً اكــتـشـفت
ضـحالـة ما كـنت قد تـعلـمته سـابقا
سواء في الصحف الـتي عملت بها
ـيـة الـتي ـؤسـسـة االكــاد او فـي ا

تخرجت منها .
   هوّة عميقة تفصل ب الصحفي
احملـتــرف وزمـيــله غــيـر احملــتـرف
مــتــعــة كــبـــيــرة وقــدرات كــتــابــيــة
واســالـــيب تـــعــبـــيـــريــة غـــايــة في
الـتـشـويق واإلثارة تـنـطـوي علـيـها
مـهارات الـصحـفيـ احملتـرف في
اختيار الـقصة الصحـفية واسلوب
كــتـابــتــهــا وصــيــاغـة عــنــاويــنــهـا

وتوظيفها سياسياً واعالمياً .
     كم تــمــنــيـت ان يــغـتــنـم طــلــبـة
الـصـحـافـة هذه الـفـرصـة لـلـتـدريب
والـــتــــعـــلم واكـــتــــســـاب مـــهـــارات
الـتـحـريـر واسـالـيب الـكـتـابـة الـتي
يــجـــدونــهـــا امــامـــهم في مـــدرســة
(الـزمــان) وهــذا مـا اســتــطـعت ان
اوفره جملموعة من طلبتي في كلية
دجـــلــــة الـــذيـن حتـــولـــوا بــــفـــضل

القسم الفني في (الزمان) حيث يتشكل تصميم اجلريدة على الكومبيوتر وإبداع العامل

واحلـقيـقة يـبقى الـعامل الـبشري
هـو الـقـائـد االول في تـرسـيخ كل
ثـقـافـة وتـسـخـيـرهـا في مـسـارها
ــنع الــصــحــيح عــلى ان ذلك ال 
من تـخطـي التـأثيـرات اخلارجـية

االخرى.
وقرة  تـتخذ صـحيـفة (الزمـان) ا
طـريـقا رائـعـا في حتقـيق الـطابع
الـثـقـافي في تـقـد مـاهـو نـاجح
ومفيـد في كافة ابواب الـصحيفة
ويرجع ذلك بالتأكيد الى اجلهود
التـي يبذلـها مسـؤولو الصـحيفة
واود ان اشـــيــر الـى تــفـــاني ذلك
ــؤلم الــرجـل الــذي رغم مـــرضه ا

ـتـاحـة الـيوم عـبر كل الـوسـائل ا
تـنوعـة تبقـى الصحف لـلثـقافـة ا
احملـلـية واالجـنبـية هي الـوسيـلة
االكـــثـــر تــأثـــيـــرا وبـــرغم تـــعــدد
اصـــداراتــهـــا وجــهـــاتـــهــا فـــانــا
والكثـير من النـاس يحبذون البل
يفضلون قراءة الصحف اليومية
ـا فيـها من مـواد متـنوعـة تصب
ـبـدئـية في اشـكـالـيـات الثـقـافـة ا
كـانت ام الـسـلـوكـيـة ذات الطـابع

السايكولوجي ..
فـي حـ تـعـجـز االدوات االخـرى
الثـقافـية عن حتقـيق ذلك..بيد ان
صنـاع الـثـقافـة ال يـستـغـنون عن

الـكـثـير من الـوسـائل الـتي حتيط
بالفـرد او اجملتمع..ونـظرة عابرة
الى كل مــاتــقــدم جتــد الــشــعـوب
ـتـعـددة تـتـخذ ذات احلـضـارات ا
الـســلـوكــيـة الــذاتـيـة اســاسـا في
ـا يـطـبع تـطـبـيـقـهـا واظـهـارهـا 
ـدنية واحلـضاريـة بكل ما فـيها ا
من انــبــهــارات وانــدهــاشــات قـد
تــعـجــز عـن تـطــبــيــقــهــا شــعـوب
اخــرى. فــمـاديــات الــثــقــافــة بـكل
انـواعـهـا تــسـهم بـشـكل او بـاخـر
عن اغـناء حـياتـيات ذلك اجملـتمع
وبالـتالي ستـكون ناجـحة بكل ما

تقدم لهم من حاالت..
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(الزمان) الى اعالمـي من الدرجة
األولى ,فـيـما ظل أقـرانـهم من غـير
لـكون سوى شهادات تدرب ال ا
تخرج ال تسمن وال تغني من جوع

.
     القـضية الـتي ينبـغي ان تكون
واضحـة للـجمـيع ان الصـحافة فنّ
وقـدرات ومــرات أكـثــر من كـونــهـا
مــادة عــلــمــيــة تــدرس عــلى أيــدي
اسـاتـذة غـيـر مــهـنـيـ  نـعم هـذه
ي على حـقيـقة اقـولهـا وانا اكـاد
ـنـهـجـيـة الـعـلـمـية درايـة تـامة بـا
ــيـزة تـشــتـرك بـهــا الـفـنـون هـذه ا

ايضاَ .
    اخيرا  اقول ان قرار عملي في
(الــزمــان) كـــان من بــ الــقــرارات
القلـيلة الـناجحة في حـياتي فهذا
اخلـيار اسـتطـاع ان يعـوضني عن
اخلــيـــبـــة والـــفـــشل فـي مـــجــاالت
احلـــيـــاة األخــرى .  يـــكـــفي انـــهــا
قدمـتني الى اآلخـرين بقـالب جديد
مختـلف تمامـا عما كـنت عليه إنه

قالب اإلحتراف .

بلـوغ مرحلة اإلحـترافيـة في العمل
الـصــحـفي لـيس بـاألمـر الـسـهل او
ـــتــــاح لـــكل من دخـل في مـــيـــدان ا
ـؤسـسات الـصـحافـة وقـد عـجزت ا
ــيـة عن تــخـريج إعـالمـيـ األكـاد
ــعـــايــيــر مــحـــتــرفـــ عــلى وفـق ا

ية اآل بنسب قليلة . العا

االحترافـية هي ذرة إتقـان مهارات
األداء الـفـني لـلـوظـيـفة الـصـحـفـية
وتـتـطـلب اشـتـراطـات عـدّة يـنـبغي
ان يـبلغـها الـصحـفي كي يسـتحق

تلك الصفة .
ـــوهــــبـــة     من الــــصـــحــــيح ان ا
الــصــحـفــيـة شــرط مــهم لــلـنــجـاح
فـبـدونهـا يصـبح الـصحـفي مـجرد
مــوظف يــؤدي وظـيــفــة روتـيــنــيـة
ويـنـتــظـر نـهـايـة الـشــهـر لـيـسـتـلم
ـــوهـــبــة راتـــبه لـــكـن هل تـــوفــر ا
لــوحـــدهــا تــكــفي خلـــلق صــحــفي

محترف ?
وهـبة هي      ال أظن ذلك أبداً فـا
كلمـة السر في جنـاح الصحفي اآل
ـارسـات إنــهـا تـظل عــائـمـة دون 
مـيـدانـيـة ورؤيـة واضـحـة وتدريب
يــومي ومــران مــتــواصل وجتـارب

غنية .
ـياً    مـا اقـوله لـيس نـظيـراً اكـاد
قـدر مــا يـكـون خالصـة مـا خـرجت
به بــعــد مــسـيــرة مــهــنــيــة تــمــتـد
لـثالثـ عــامـاً من الـعــمل الـيـومي
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مابـ االحتـفال بـصدور الـعدد 5
االف من جريـدة (الزمـان) واليوم
نـوقـد شـمـعـة  االلـفـيـة الـسـادسة
..مـــرت ســنـــوات واشــهـــر وايــام
سـريـعـة بـحـلوهـا ومـرهـا خـاصة
واســـرة اجلـــريـــدة غـــاب عـــنـــهــا
عــــشــــرات الـــزمـالء والـــزمــــيالت
ـوت السـبــاب عـدة مــنـهـا غــيب ا
اعــــزاء مـن اســــرتـــــهــــا  كــــانــــوا
يــحــتــفــلــون مـــعــنــا في االلــفــيــة
اخلـــامــــســــة ..وفي الــــســــادســـة
ــــشــــهـــد ولــــكن غــــائـــبــــون من ا
حـــاضــرون احــيــاء فـي قــلــوبــنــا
ووجـدانـنـا تـركـوا  الـذكـر الـطيب
ـلئ بـاالبــداع والـعـطــاء سـتـظل ا
راســخــة في ذاكــرة مــحــبــيــهم ..
رحــلــوا وهم  كــانــوا  يــحــلــمـون
بــالــكــثــيــر مـن الــعــطــاء خلــدمــة
مؤسستهم من بـينهم طيب الذكر
رحوم كاظم دوحي . . ابوسحر ا
نـعم ايـهـا الـراحـلـون فـان لـلـموت
ولـــنـــا من بـــعــدكم انـــتـــظــارا في
محطات قد تطول وقد تقصر وقد
تــرهق وقـد تـصـفــو وقـد تُـضـحك
وقد تبـكي... حتى يقـدم بال هيبة
أو تردد  يختارنا واحدا اثر آخر
.. كـمـا نــتـذكـر من خـالل الـلـوحـة

الـــتي جــمــعت اســـرة الــتــحــريــر
ـنــاســبــة  زمالء تــركـوا صــورة ا
الـــعــــمل الســـبـــاب عــــدة مـــنـــهـــا
مـتطـلـبات اقـتـصاديـة حالت دون
سـيرة نـحـو االلفـية ان يـكمـلـوا ا
الــــســــادســـــة ..ورغم تـــــقــــويض
اسرتنا الصـغيرة اال انها راضية
ان تــبـقى حتت خـيــمـة (الـزمـان )
هذه الـواحة االعالمـية اخلـضراء
ــشــرقــة بــاقالمــهــا الــرصــيــنــة ا
ـبـدعـة ومــصـداقـيـتـهـا ـهـنــيـة ا ا
الـتي جـعـلـتهـا مـطـبوعـا  مـتـفردا
عن بـــاقـي الـــصــــحف احملــــلـــيـــة
والـعربـية بـشهـادة متـابعيـها من
الـــقـــراء ومن مـــخـــتـــلف شـــرائح
اجملــتـمع ومــا لـهــا من صـدى في
الــــشـــارع الــــعــــراقي والــــعــــربي
والـدولي النهـا تعـبر بـصدق دون
ــــ ام يــــســــار ام  شــــمــــال ام
جـنوب عن ثـقافـة مـلتـزمة واعالم
حر يـعبـر عن وحدة الـعراق .. ما
اكــد تـمــيـزهــا عـامــا بـعــد اخـر ..
صحيفة جريـئة باقالمها وخطها
ــسـتـقـل والـوقـوف مع الــوطـني ا
احلق ضـــد الــبــاطل مـــهــمــا كــان
جـبـروته وتـسيـر رغم الـتـحـديات
ومـحـاوالت عـرقـلـتـهـا اقـتـصـاديا
الجل اســـــكــــات هـــــذا الــــصــــوت
االصيل الوطني الذي يجسد قيم
السـلـطة مـهنـة صـاحبـة اجلاللة ,
الرابعة وهكذا هي  (الزمان ) في
كل االزمـان تـسـيـر واثـقـة اخلطى
تــــتـــــحــــدى الــــصــــعــــاب وتــــذلل
الـعـقـبـات.. ان االحـتـفـاء بـاذكـرى
االلــفــيــة الــســادســة هــو اعــتـزاز
ـــنــجــز ,ابــداعي له وافــتـــخــار 
إشـعاعـاته وتـوهجـاته في مـيدان
االعالم احمللي والـعربي  وكم من
 االدبـــــاء والــــــشــــــخـــــصــــــيـــــات
ـفـكرين يـجدون والـسيـاسـي وا
عـلى صــفـحــات اجلـريــدة مـكــانـا
ــقـاالتـهم  وكم من تــلك الـقـامـات

احــتــفــلت بـهـم هـيــئــة الـتــحــريـر
ــنــاســبــات  صــدور نــتــاجـاتــهم
ومـــــؤلـــــفـــــاتـــــهم  وتـــــخـــــصص
احتفاليات  تـكر بحفاوة كبيرة
بـتـلك الـقـامــات االدبـيـة والـفـنـيـة
والـريـاضـيـة والعـلـمـية الـشـاهـقة
كنـخـيل العـراق على ضـفاف شط
الـعـرب انه شيء عـظـيم ان تـكون
لــــلــــشــــعــــوب ذاكــــرة وحتــــتــــفل
ــثــقـفــيــهـا ومــبــدعـيــهــا  وهـذا
الشيء يؤكد قيما وتقاليد ثقافية
كـرستـها (الزمـان ) في مـسيـرتها
وبـــرامــجــهــا والــتـي يــنــبــغي ان
نسعى الى تركيزها في مجتمعنا
 وفي ثـقـافـتـنــا  ان تـكـون عـنـدنـا
ذاكـــرة ويــكـــون عـــنـــدنـــا تـــاريخ
للـثقافـة العـراقية نـحترمه ونـعتز

به جميعا ..
ونــحن نـــخــطـــو نــحـــو االلــفـــيــة
الــســابـعــة نــتــمــنى من اجلــهـات
ـانيـة ان تـنـتـبه الـرسـمـيـة والـبـر
ــهـمـة والــكـبـيـرة الى الـصـحف ا
وهي في غـرف االنـعـاش تـصـارع
ــوت)!! بــسـبب االغـالق يـعــني (ا
االزمـة االقتـصاديـة التي تـعصف
بالبلد الن هذه الصحف الواسعة
االنــتــشــار الــراســـخــة بــخــطــهــا
الـــــوطـــــنـي هي هــــــويـــــة االعالم
الـــعـــراقي والبـــد ان يــكـــون لـــهــا
االهتمام والـدعم االقتصادي لكي
تستمر في الصدور دون تقويض
لـلـصفـحـات واالجـور بـسبب شح
ـــانــا ـــوارد .. وخـــاصــة ان بـــر ا
جــديـدا عـلى ابـواب االنـتـحـابـات
قبلة ويدرك اجلميع  انه  بدون ا
ـكن قـطع اعالم حـر ومـسـتـقل ال
الــطـريـق وفـضـح الـفــاســدين من
ال العـام من العودة مرة سراق ا
ـسـؤولـيـة ..انـها اخـرى لـتـسـلم ا
امــنــيــة لــيس غــيــر ..وكل الــفــيـة
و(الـــزمــان ) بـــالف خـــيــر او (دك
..عــــــــيــــــــني .. دك)!!                
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الـعــربي فـكــانت الـزمــان تـرصــد مـا
يجري في العـالم العربي وتقدمه في
وجـبـات اخـبـاريـة وحتقـيـق صحـفي
أو مقـال سياسي كـما أنهـا تبذل كل
اجلــهــد لــكـــشف الــزيف الــســيــاسي
ـــالي واالداري وفــــضح الــــفـــســــاد ا
ـوسم احلـصاد وسـط التـحـضيـرات 

االنتخابي.
وتـــواصل الـــزمـــان عــــلى الـــرغم من
الظروف الصعبـة التي تمر بها فهي
ال تــتــغـيــر رســالـتــهــا االعالمــيـة في
ـعـرفــة من خالل اخلـوض تــعـمـيـق ا
ـعـرفـة في مــجـاالت واسـعــة لـتـلـك ا
وتـــعـــبــر الـــزمــان عـن احلــقـــائق في
اسـتـطـالعـات مـيـدانـيـة لـدول الـعـالم
فــكــانـت تــتــنــاول فـي كل اســتــطالع
عادات وتقاليد الشعوب من (الشمال
التركي الى اجلنـوب اللبناني مرورا
بـخــفـايــا سـلـطــنـة عــمـان والى جـزر
مــالـيـزيــا الـســاحـرة غــيـر بـعــيـد عن
أجـــــواء جـــــمـــــهـــــوريـــــات االحتـــــاد
السوفيتي السابق التي حتولت الى
دول مــــســــتــــقــــلــــة "أذربــــيــــجــــان –
بــيالروسـيــا") وال تـنـسـى الـزمـان ان
تــغـوص في اجملـتــمع الـعــراقي عـبـر
اســـتـــطالعـــات مـــحـــلـــيـــة لــتـــشـــمل
(الـــــبـــــصــــرة- واهـــــوار مــــيـــــســــان

واجلبايش  –وأقليم كردستان)
الـزمان تـؤمن بـاالنـفـتـاح علـى كل ما
هـو جديـد ومـثـيـر فتـقـدم الـدراسات
الـنـقديـة ألحـدث االصدارات  فـكانت
لــلـروايــة في هــذا اجملــال االهــتــمـام
االكـبـر وكـمــا هـو الـشـعــر والـقـصـة
وتــهـتـم بـإعــداد مــلــفـات الـقــصــيــرة
ثـقــافـيــة وفـنـيــة وتـسـتــذكـر االدبـاء

يــحــتـفي الــعــامــلـون وكــتــاب وقـراء
ـرور عـشـرين عـاما جـريدة الـزمـان 
عــلى تــأســيس جــريــدتــهـم بــصـدور
الــعـدد 6000 الــذي صــادف صــدروه
يــوم 1 نــيــسـان والــذي يــحــمـل بـ
طــيـاتـه طــقــســا يـســمـح لــلــنـاس أن
ـداعـبـة يـصـيـغـوا اكـاذيب من بـاب ا
ـــا ان حــبل الـــكــذب ــرح ولـــكن  وا
قــصـيـر عـنـدهـا سـرعـان مـا تـنـكـشف
الــكــذبـة - كــمــا هي دائـمــا -  وبــعـد
حلـظـات تــتـحـول الــكـذبـة الـى نـكـتـة
ســمــجـــة يــبــتـــسم لــهــا الـــضــحــيــة

ويضحك كثيرا مطلقها.
ـطـابع الــزمـان الـيــوم عـنـدمــا تـدار ا
طـــبـــعـــتـــهـــا  ألصـــدار هـــذا الـــعـــدد
ميز لم تفكر االستثنائي اخلـاص وا
اال بـاالحــتـفـاظ بـاحلـقـيـقـة واسـلـوب
وهي ال ترى في نيسان البحث عنـها
الربيع إال ما تفرزه االحداث اجلسام
الــــتي تـالحـــقت مـن جـــراء الــــربـــيع

ان والــفـانــون والــكــتـاب الــراحــلـون
قـافلـة االدب والفن والـثقـافة جلـريدة
الــزمـان ال تــنــسى مـتــابــعـة الــدرامـا
الــتــفــزيــونــيــة وانــتــاج الــســيــنــمــا
ــهـــرجـــات الــدولـــيــة وفـــعـــالــيـــات ا
ــســرح من واحملــلــيــة ومــا يــقــدمه ا
اعـمـال تـســتـحق الـنـقــد والـتـحـلـيل
ومـتـابعـات مـتـواصـلة لـعـالم الـغـناء
ومعـارض الفن التـشكيـلي والندوات

الثقافية واالدبية.
ــتــلــقي بــاحلــاضــر الـــزمــان تــربط ا
ستقبل برؤية حضارية وتستشرق ا
مـتطـورة فـضال عن تصـفح صفـحات
ـــاضـي من خالل الـــتـــركـــيـــز عـــلى ا
الـتـراث وقـراءة التـاريخ واسـقـاطاته

عاصرة. على االحداث ا
ـرأة حـصــة في الـزمـان لــلـشـبــاب وا
فتتبنى نتـاجات هذه الفئات وتطرح
ــــشــــاكل الــــتـي يــــعــــاني مــــنــــهــــا ا
كــمــا تــعــمل الــزمــان عــلى اجملــتــمع
ساواة طالبة بالعدالة واحلرية وا ا
من دون تـمـيز او تـفـرقـة مـذهـبـية او
عنـصـرية وقـومـية! نـيـسان الـيوم له
نــكـهـة خـاصـة ال تــعـتـرف الـزمـان اال
بجمال الربيع وهي تعد العدد 6000
مـن طــبـــعـــتـــهــا وحتـــذر بـــخـــطــورة
ـارســة الـكـذب او الـتــضـلـيل وهي
تــعـاهـد الـقـراء عـلى اكـمـال رحـلـتـهـا
عرفـية لتقد وبـشكل يومي وجبة ا
ـــقــال مـن الـــفــكـــر واالدب والـــفـن وا
الـــســيــاسي الــراقي.حتــيــة لــلــزمــان
ورئــيس حتــريــر طــبــعــة الــعـراق(د.
احـمـد عـبـد اجملـيـد) ولـكل الـعـامـلـ
ــبـــدعــ فـــيـــهــا وكـــتــاب الـــزمـــان ا

ـــنـــاســــبـــة صـــدور الـــعـــدد 6000.
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الـوقت احلاضر حتـديات كـثيرة مـنها
ارتــفـاع قــيـمــة الـطــبـاعــة بـشــكل عـام
ـلـونــة وانـواعــهـا الـتي والـطــبـاعــة ا
جتـذب القـراء بشـكل خاص بـاإلضافة
الـى  حتـــديــــات الــــتـــوزيـع ووصـــول
الصحـيفة الى كافـة احملافظات فضال
عـن اصــــدار صــــحف مــــحــــلــــيــــة في
احملافـظات نفسـها ناهـيك ما تواجهه
الصحيفـة من حتديات بسبب وسائل
الــتـواصل االجــتــمــاعي والـصــحــافـة
اإللكـترونية والـسوشيل ميـديا بشكل
ـقـدور اي شخص عـام الـذي اصبح 
ان يــــــحـــــــصل عــــــلـى كل االخــــــبــــــار
ــعـــلــومــات بــكــبـــســة زر تــلــفــونه وا
اخلــــاص كل هــــذه الـــعـــوامـل دفـــعت
بـــالــعـــديـــد مـن الـــصــحـف احملـــلـــيــة
والــعــربــيــة الى تــصــفــيــة اعــمــالــهــا
وأغالق ابوابهـا لكن الزمان بـقدراتها
ـــهــنـــيــة واإلداريـــة وعـــدد قــرائـــهــا ا
ومريـديـهـا تمـكـنت ادارتـها من وضع
خـطـطـا مـنـهـجـية مـهـنـيـة خـاصـة في
تخفـيض عدد صفحاتـها وهي مسالة
مارستـها اكبر الصـحف لتحافظ على
رصانـتـهـا وذوق واهتـمـامات قـرائـها
وبــنـهـجـهـا هـذا تـعـتـبـر من الـصـحف
ــتـجـددة وعــلى الـرغم من اجملـددة وا
ـالـيـة مـنـهـا كل الـتـحـديـات خـاصــة ا
تـصــدر بـعــددهـا الــواحـد بــعـد االلف
الـسـادس وهي حتـافظ عـلى هـويـتـها
ـتـمـثـلـة بـالـعـراق وامـتـها الـوطنـيـة ا
الـعربـيـة واالسالمـيـة وقول احلـقـيـقة
والــــدفـــاع عـن حــــريـــة الــــتــــعــــبــــيـــر

بـقـيـت (الـزمـان) مـتــفـردة بـخــطـابـهـا
ـــعــتـــدل مــنــذ ــتــوازن وا االعالمـي ا
صــدور عــددهـا االول حــتى بــلـوغــهـا
الفـيـتهـا الـسادسـة فلـم تكن (الـزمان)
مـجــرد صـحـيـفــة بل كـانت ومـا زالت
ـتــغـيـرات ـواكــبـة  ديـوان الــثـقــافـة ا
الــــعــــصــــر واالحــــداث الــــوطــــنــــيــــة
واإلقــلــيـــمــيـــة والــدولـــيــة لــتـــصــبح
ــتـــمـــيـــزة ومن اهم الـــصـــحـــيـــفـــة ا
ـيزاتهـا كونهـا الصحـيفة الـوحيدة
الـتي لم يـتـغـيـر رئـيـس حتـريـهـا مـنذ
صدور عددها االول قبل عشرين عاما
حتى الفيتهـا العددية السادسة وهي
مــا زالت تـتــطـور وتــواصل عــطـاءهـا
لتـواكب العـصر ومتغـيراته الـسريعة
وتـواجه الــتـحـديـات الـتي تـواجـهـهـا
ـطــبــوعـة في الــصــحـافــة الـورقــيــة ا

ـقـراطـيـة والــكـلـمـة احلـرة لـقـد والـد
عـرفت الـزمـان بـعـدم مـهـادنـتـهـا فـهي
الــصـوت الــذي ال يــخـاف الــبـاطل وال
يسـكت رغم ازعـاج االخـرين بـنـشـرها
للـحقائـق فهي صحـيفة كل الـعراقي
ويــهـمــهــا كـل الــطـبــقــات والــشــرائح
االجتـمـاعيـة بعـد ان تمـيـزت بكـتابـها
ـثقـف فـكرين والـسـياسـي وا من ا
ـعـروفــ اصـحـاب االقالم الـبـلـيـغـة ا
الــذين تـمـســكت بـهم ومــازالت تـعـمل
وهي في الـــصــدارة مـــنــذ نـــشــأتـــهــا
الهـــتــمــامـــهــا بــاألحــداث الـــوطــنــيــة
واإلقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة والــدولــيـة
ـوثــقـة الـتي تــنـشـرهـا وبـأخـبــارهـا ا
لقـرائهـا متـوخيـة فيـها الـدقة واحلذر
احـتــرامــا لـهم  فــهي االكــثــر سالسـة
ووضــوح مـن بــقـــيـــة زمــيـالتــهـــا من
الصـحف فـبقـيت تـمثل لـسـان قرائـها

ومريديها.
ولم تــكـن (الــزمــان) يـــومــا من االيــام
جــريـدة ســلــطــة او حــزب ولم تــهـبط
وتــتـراجـع في نــهـجــهــا ومــعــانــيــهـا
ــهـنــيــة والـوطــنــيـة ولم واهــدافــهـا ا
تـنحـدر كغـيرهـا من الصـحف الى حد
ــشـــ و بــذلك االســـفــاف والـــقـــدح ا
ـهنـية حافـظت الزمـان على الـياتـها ا
جــامـعــة كل االلــوان في صــفـحــاتــهـا
مــتــمــســكــتــا بــالــتــقــالــيــد واالعـراف
الـوطنـية واالجـتمـاعيـة ولم تقـم يوما
ا يخـدش احلياء او الـتجاوز وهذه
ـارســات وتــقـالــيـد اصــيـلــة سـارت
عـلـيـهـا (الـزمــان) والـتـزمت بـهـا مـنـذ

ميـالدها وهي مـلـتـزمة بـعـدم الـتورط
في جـــمـــيع الـــصـــراعــات احلـــزبـــيــة
واقفها والسياسيـة لكنها متمـسكة 
ــهــني وهــذا الــوطــنــيــة ونــهــجــهــا ا
ــوقف لــلــزمــان مــازال حــاضــرا في ا
ـراحل ودورهـا واضح وبارز جـميع ا
في الـعمل بـجديـة من خالل اسهـامها
ـــعــاصــرة في بــنـــاء دولــة الـــعــراق ا
ــدنـيـة والـعـراقــيـ بـأمس احلـاجـة ا
لـهـذا الـدور الـوطـني بـعـد ان التـزمت
الـزمــان بـطـبــيـعــة اجملـتـمـع الـعـراقي
مــحـــتــرمــة خـــصــائــصـه الــثــقـــافــيــة
والـتــاريـخـيـة وهـي تـسـاهم من خالل
كـلمتـها احلـرة الصـادقة وتؤدي دورا
وطــنــيـــا مــعـــروفــا من اجل حتـــقــيق
التـغيير واالصالح فـي كافة اجلوانب
وفـي مـقــدمـتــهـا االصـالح الـســيـاسي
وهي مطالب مشروعـة لكافة الشرائج
والـــنــــخب واجلـــمـــاهــــيـــر وكل هـــذه
سـتمر الـنشاطـات والعطـاء الدائم وا
لـلزمان هـو من ثمـار اإلدارة النـاجحة
بـدع في تطـوير الـصحـيفة وعقـلهـا ا
واحلـرص على بـقـائـهـا صحـيـفـة لكل
الـــقـــراء والـــشـــرائج االجـــتـــمـــاعـــيــة
والنخبوية وهنا البد من االشارة الى
دور رئـــيس حتــريــر الـــزمــان طــبــعــة
الــعـراق الـدكـتـور احــمـد عـبـد اجملـيـد
وبصمته الكبيرة في مسيرة (الزمان)
بـوضـعـه عـددا من الـتـقـالـيـد الـتي مـا
زالت تــمــثـل خــارطــة طـريـق مــهــنــيـة
لـــتـــصـــريـف مـــهـــام ومـــســـؤولـــيـــات

الصحيفة.
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والـــصـــحـــفـــيــ  ,ال تـــفـــرض ادارة
الـصحيـفة آراءها عـليـهم فهي خزين
مــعــرفـــة الــكــتــاب  ,يــتـــنــاولــون في
اعـمدتـهم ما يـريدون إفـادة القراء به

 ,فكراً ومعرفة . 
مـــنـــذ صـــفــــحـــتـــهــــا االولى وحـــتى
صــفــحــتـهــا االخــيــرة جتـذب إلــيــهـا
قارئها اليومي  ,منذ حلظة صدورها
الــصـبـاحي بـتـعــدد االهـتـمـامـات من
الــســـيـــاســة ومـــتــابـــعـــة احــداثـــهــا
ومتغيـراتها وحتى اجراء احلوارات
مع ذوي الـــشـــأن الــســـيـــاسي الــذي
يــشـغـل الـنــاس فـي حـيــنه وزمــانه ,
والثـقافة وصوالً الى الف ياء االدب ,
ـرإة والقـانون والـريـاضة وقـضايـا ا
ـــنــوعــات االجــتـــمــاعــيــة وحــقــول ا
ومتابعـة الفعاليـات واالنشطة اآلنية

 ,من خالل محرريها النشط
ـؤثـرين  ,يــتــأكـد ذلك والـفــاعـلــ وا
أيــضـاً عـبـر إدارة اعالمـيــة مـتـمـكـنـة
وكـفــوءة وقـادرة عـلى ان يــكـون لـهـا

سموع.  صوتها الواضح وا
ال تــفـــرض ( الــزمــان ) إشـــتــراطــات
معينة على محرريها وكتابها  ,ألنها
تــعـرف أن اخـتـيـارهم  لـلـنـشـر فـيـهـا
ا هو نابع من معرفتهم بإدائها ,ا

ـــســــتـــنـــيـــر  , االعالمي الــــواضح ا
وخبرة القـار في إختيارها من ب

إحتـفـاليـة (الـزمان) بـرقم اسـتثـنائي
ليس مجرد إحتفال عادي بهذا الرقم

 ,بل هو ايضاً إحتفال محبيها ,
كــجــريــدة يــومــيــة لــهــا حــضــورهــا
اخلاص في خـضم عشـرات الصحف
اليومـية االخرى  ,فهي اوالً صحـيفة
مــســتــقـلــة ال تــمــيل اال الى اجلــانب
ـرآة  حلــضــورهـا الــوطـني  ,فــهــو ا
ـنـاخ الـضـبابي , االعالمي فـي هذا ا
وهـي ايـــضــــاً مــــســــتـــودع الــــفــــكـــر
ـا االولى في والــنـصـوص  ,فــهي ر
الــذي اعالم الـــعـــمــود الـــصـــحــفي  ,
يتنـافس عليه خيـرة الكتاب واالدباء

ســــواهـــا مـن عـــشــــرات الــــدوريـــات
ـا يضـعـها في الـيومـيـة االخرى  ,إ
صــــمـــيـم جـــرأتــــهـــا عــــلى الــــبـــقـــاء
ـا يعـتور واالستـمرار رغـم الكـثيـر 
اآلن صـــدور الــصـــحف الـــيــومـــيــة ,
وتنـاقض عـدد القـراء نتـيـجة شـيوع
ـواقع االلكـترونـية ووسـائل النـشر ا
االخــــرى  ,ومـع كل هــــذا فــــأن قــــراء
الـزمان لن يـتـخـلـوا عـنـها  ,وهي في
قروء . الصميم من مجتمع االعالم ا

حتـــيـــة لـ(الـــزمـــان) ,ادارة وكـــتـــابــاً
وحتريراً ,في هذا الـعيد االسـتثنائي
لــهـا ,مـتــمــنـيــاً لـهــا دوام الــتـواصل

واالستمرار . 
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