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قراءة في كتاب (عنوان صحفي يكفي)

أعلنت أسـرة اخملرج اإليطـالي الشهـير فيـتوريو تافـياني األحد وفـاته عن عمر  88 عاما.وقـدم فيتوريـو أكثر من  20فيلـما مع شقـيقه بـاولو على مـدى أكثر من 50
عاما وتنسـب إليهما بـعض أشهر أفالم السـينما اإليطـالية بعـد احلرب ومن بينهـا فيلم (بادري بـادروني) الذي حاز على جـائزة السعفـة الذهبيـة في مهرجان كان

وت) لألخوين تافياني بجائزة الدب الذهبي ألفضل فيلم في مهرجان برل السينمائي عام 2012. السينمائي عام 1977.كما فاز فيلم (قيصر يجب أن 
وقال الرئـيس اإليطـالي سيـرجيـو ماتـاريال في بيان (إن وفاة فيـتوريـو تافيـاني خسـارة فادحة لـلسـينمـا والثـقافة االيـطالـيت ) مشيـدا بالـتحف الـتي ال تنسى التي قـدمها
شاهد ولم يتدخل أي منهما قط في عمل اآلخر. فيتوريو مع أخيه األصغر سنا.وطور األخوان تافياني عالقة عمل فريدة من نوعها إذ كانا يتبادالن األدوار في إخراج ا

وكان فيتوريو قال في مقابلة مع صحيفة الكارديان عام   2013 لدينا شخصيتان مختلفتان لكننا نفس الطبع. اختياراتنا في احلياة والفن واحدة“.
قتـبس عن روايت لألديب الروسي الشهير ليو ستوى إلى شاشة السينما مثل فـيلمي (البعث) و(الشمس حتى في الليل) ا وقدم األخوان تافياني أعماال أدبية رفيعـة ا

اني يوهانس مولفكانك فون كوته. تولستوي وفيلم (التجاذب االختياري) للكاتب األ
هنية في الـصحافة قبل أن يبدأ التعـاون مع أخيه باولو ليقدما معـا أفالما وثائقية في باد األمر قبل نطقة توسكاني عام  1929وبدأ مسيرته ا وولد فيتوريو في سان مينيـاتو 

أن يتحوال إلى الشاشة الفضية.
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والـصحـافـة األسـتـقـصـائـيـة وغـيـرها. .عن
ـتـخصـصـة وسبب تـسـميـتـها الصـحـافة ا
بـهـذا ا ألسم يـقـول الـكـاتب(انـهـا صـحـافـة
متخصصة ألنها تخاطب جماعة معينة أو
ط جـمـهـورا بـعـيـنه بـصـفـات مـشتـركـة و
ــواضـيع مــحـددة ثــقـافي مــعــ وتـهــتم 
ص 169).أمـا الـسـبب فـي ظـهـورهـا فـيرى
أن السـبب في ذلك هو(الـتوسع الـهائل في
وســائل األعـالم اخملـتــلــفــة ومــنـافــســتــهـا
الشديـدة للصحـافة التقـليدية وكـما ظهرت
في الـطب والـهنـدسـة والـعـلـوم الطـبـيـعـية
واألجـتـمـاعـيـة والـفـنـون واالداب وغـيـرهـا
تـخصـصات ظـهرت في الـصحـافة صـحافة
الـتخـصص وهي تـخاطب جـمـهورا مـعيـنا
لـتـواكب الــعـصـر اوال وتـكــون لـهـا الـقـدرة
عـلـى أن تـواجه الـتـحـدي الـتنـافـسـي الذي
فرضـته تلك الوسـائل وتسد حـاجة القار
عـرفيـة واألجتـماعيـة في الوقت ذاته ص ا
ومن أجل ذلك فقد(ظهرت الصحافة 169)
الـريـاضيـة. واألدبيـة والـفنـية والـعـسكـرية
والـعلـميـة والطـبيـة والسـياحـية واالثـارية
ـــــرأة واألســـــرة ــــــرور وا واحلـــــوادث وا
والـشـبـاب واألطـفــال والـعـمـال والـفالحـ
والــطــلــبــة واحملــامــ وصــحف األحــزاب
واألحتـــادات واجلــــمـــعـــيــــات والـــنـــوادي
ــانــات والــدبــلــومــاســيـة وصــحف والـبــر
الـتسـلـيـة والـتـرفيه والـهـوايـات كـاخلـيول
والطيـران وغيرها الـكثير ص170)..ويرى
الكاتب في نـفس الصفحـة ان هناك قواسم
مـــشـــتــركـــة جتـــمع بـــ الــصـــحـــافــة األم
تخصصة حيث يقول(تشترك والصحافة ا
تخصصة مع الصحافة العامة الصحافة ا
في سـمـات مـشـتــركـة وأخـرى خـاصـة بـهـا
ـادة والـفـئـة واجلـمـهـور بـسـبب طـبـيـعـة ا
وخـصوصـيـتهـا تتـطـلب الوضـوح وعرض
ــعـلــومـات وكل مــا يـتــصل بـهـا األرقـام وا
بـطـريـقـة يسـتـطـيع أن يـفـهـمـهـا اجلـمـهور
الذي تخـاطبه وحتقق الفـائدة والهدف من
النشر..)..أن التخصص في الصحافة وفي
غيـرها أصبح حـقيقـة شاخصـة ولكن ال بد
من انشـاء مـراكز بـحـثيـة مـهمـتـها تـعـميق
الـوعي الـسـيـاسي والثـقـافي واالجـتـماعي
واألقــتــصــادي وفي مــخــتــلف اإلجتــاهـات
لألرتقاء بـاجملتمع وتنـمية قدراته وتـفجير
طـاقاته الـكامـنـة وهو مـا دفع بالـكاتب الى
ان يـؤكـد (أننـا نفـتـقر في الـعـراق الى مثل
ــــراكـــز والــــدراســـات وأصــــبح من تـــلك ا
ـــكــان انـــشــاءمـــركــز يـــعــنى الـــضــرورة 
تـخـصصـة واألسـتـراتيـجـية بـالـدراسـات ا
شاكل والتحديات التي تواجه البالد ألن ا
الـيـوم بــحـاجـة الى أفـكــار ورؤى الـعـلـمـاء
ــفـكـرين والــبـاحـثـ وأن ال واألسـاتـذة وا
يقتصراألمر على األخـبار والكتابات االنية
والتـعليقـات و التحـليالت الظـرفية..وال بد
ـوضوع بـأستـمرار من الـتأكـيد عـلى هذا ا
كـونه مـهـمـة وطـنـيـة قـبل أن يـكـون حـاجـة
صــحـفــيـة ص172/171).. أمــا بـالــنـســبـة
لـلـصحـافة األسـتـقصـائـية الـتي هي احدى
افرازات الصحافـة العامة فيـصفها الكاتب
بـــأنـــهــا(صـــحــافـــة الـــعــمـق أو صــحـــافــة
الـتغيـيرألنـها تـغوص في أعـماق الـظواهر
ــشـاكل الــتي يــعـانـي مـنــهـا اخملــتــلـفــة وا
اجملـتـمع واجالء حـقـيـقتـهـا كـمـا هي بدون
تــضـخـيم أو تـصـغـيـر أو تـهـوين من خالل
ـخـتـلف ـعــلـومـات  األسـتـبــيـان وتـتـبع ا
مــصــادرهـا رغـم اخملــاطـر الــتي تــواجـــــه

الصحفي ص113)..
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 ويتـابع قائال في الصـــــــــــفحة  107) ان

تلك السلطات إن لم تتفـوق عليها جميعا
في بـعض احلـاالت.. ويـشـيـر الكـاتب الى
ذلك في الـصفـحة 29حتت عـنون (سـلـطة
الكلـمة دائمة) (ان دور الـصحافة مـستمر
ومـسـؤوليـتـهـا في تزايـد والتـرتـبط بزمن
ـعنـويـة في مـعـ تـنـتـهي به سـلـطـتـهـا ا
اجملـتـمع اوتـنحـصـر في حـدود جغـرافـية
بل هي سلـطة عـابرة للـحدود.. لن تـنقطع
والتـــخــضـع لــدورة مـــحــددة بـــتــأريخ او
انـتـخابـات مـحددة مـثال. ولـيس لهـاصـلة
بـبقـاء حـاكم او زواله) ويقـدم لـنا الـكاتب
معلومة تـأريخية مفيـدة في سبب تسمية
الـصحـافـة بـ ( السـلطـة الـرابعـة) فيـقول(
يــعــود الــفــضل فـي اســتــخــدام مــفــهــوم
الـســلـطــة الـرابـعــة الى  (ادمـونــد بـيـرك)
ـفكـر السـياسي اآليـرلندي الـفيسـلوف وا
تـــــــــــــــــوفي عام  1797عنـدمـا قارن (ا
بـ اهـمـيـة الـصــحـافـة واحلـكـومـة الـتي
كـانـت تـتـكـون انـذاك من ثالثـة احـزاب او
طـبـقـات والـصـحـافـة الـتي عـدهـا احلـزب
ـــراســــلـــ الــــرابع عــــنــــدمـــا قــــال (ان ا
الـــصـــحـــفـــيــــ هم احلـــزب الـــرابع (اي
الـسلـطـة الرابـعة) األكـثـر تأثـيرا من كـافة
األحـــزاب األخــرى )(والــصــحـــافــة بــهــذا
التـوصيف تتـمتع بسـلطة مـعنويـة كبيرة
وتقـوم بـدور الـرقـابـة الـشـعـبـيـة شرط ان
ـهـنة والـتـحـري عن كل ما تـلـتـزم باداب ا
ـصـلــحـة الـعـامـة ص34/ 35)ان يـخـدم ا
الــصـحــافـة قــويــة النـهــا صـوت الــشـعب
تحدث بأسمه لكنها وبحسب مايقوله وا
الـكـاتب (البد ان تـسـتمـد قوتـهـا ليس من
ــا من احلـكـومـة ايـضـا الـشـعب فـقط وا
ألنها الواسـطة ب اإلثن اوكـما يصفها
البعض انهـا تمثل الشـعب لدى احلكومة
واحلـــكــــومــــة لـــدى الــــشــــعب واأل مع
بـــعــضــهـــا ومن حق الــشـــعب ان يــعــرف
احلـقـيـقة كـامـلـة من خالل اإلعالم ويـطلع
عــلى الــرأي والــرأي االخـر بــكل مــهــنــيـة
واحترام ويتـرك احلكم للمـتلقي وذلك هو
واطن هدف الصحافة ان تخدم الوطن وا
وحتـــاكي الــواقع وتـــفــضح كل مـــظــاهــر
اخلــلل والــفــســاد فـيه وتــنــويــر الــشـعب
باحلقائق ص 36) وحتت عنوان (الكتابة
الـصـحـفـيـة فن ومـسـؤولـيـة)يـتـحـدث لـنـا
الـكـاتب عن مـاهـيـة تـلك الـكـتـابـة ودورها
في الرقابـة والتوجيه قـائال(قبل أن تكون
الـكـتـابـة الصـحـفـيـة فـنـا فـهي مـسـؤولـية
كــبــيــرة وواجب وطــني مــشــرف خــاصـة
عـندمـا يـنذر الـكاتب قـلـمه خلدمـة قضـايا
ــهــنــيـة وطــنــيــة وتــمـتــد مــســؤولــيــته ا
واالنـسـانـيـة الى مــا هـو أبـعـد من حـدود
بالده اجلـغـرافــيـة والـوقــوف مع قـضـايـا
األنـسـان الـعـادلـة في أي بـقـعـة يـتـعـرض
فــــــيـــــــهــــــا الـى الـــــــظــــــلـم والــــــقـــــــهــــــر
ـعـانـاة..والكـتـابة بـكل فـنـونهـا لـيست وا
في القدرة عـلى. التعبـير فقط بل هي قبل
ذلك احساس وشـعور صادق وتـعبير عن
مـعنى ومـضـمون ووسـيـلة لـهدف يالمس
ـساهمة في تلقي وا في النهـاية حاجـة ا
تـغيـير مـا يراه الـكاتب يـؤثر عـلى الوطن
ــواطـن ســـلــبـــا أو يـــهــضـم حــقـــا من وا
حــقـوقـهــمـا ويــقـتــرح الـبـديـل الـذي يـراه
يـؤمن ذلك احلق..وبــذلك تـكــون الـكــتـابـة
الصـحفيـة بأنـواعها مـراة صافيـة تعكس
بــــدقــــة مــــا يــــدور في اجملــــتــــمـع في كل
اجملـــاالت وتــــظـــهـــر فـي الـــوقت نــــفـــسه
ـتلـقي عنـدما يـجد مـستـوى العالقـة مع ا
نـفــسه في مـا يـقـرأص119/ 120).. وألن
الـصـحـافة هي سـالح شديـد الـتـأثيـر بـيد
اجملــتـمـع فـســتــكــون ال قـيــمــة(لــلـكــتــابـة

الصـحفـية ان لم
يــــقـــتــــرب بـــهـــا
الــــــــكــــــــاتـب من
هــمـــوم الـــنــاس
ويـستـقي أفـكاره
من مـعـ الـواقع
الـــــذي يــــعـــــيش
وســـــطـه ولـــــيس
عـبــر وسـيط.. اي
انـه يــــحـس بــــألم
وأمـل الــــــــنــــــــاس
ومـــــعـــــانـــــاتـــــهم
بـجــمـيع اطـيـافـهم
ويـــــــــــــــســـــــــــــــهـم
بـــــعـالجـــــهــــاص..
لقد مرت47)
الــصـــحــافـــة عــبــر
مـسـيـرتهـاالـطـويـلة
بــتــحــوالت عــديــدة
نـــتـــيــجـــةألســـبــاب
كــــثــــيـــرة أبــــرزهـــا
الــتـــطــور الــعـــلــمي
والـــــتــــقـــــني الــــذي
حــــــصل فـي شــــــتى
جـــوانب ومــــفـــاصل
ـا انـعكس احلـيـاة 
بقـوة على الـصحـافة
الـــتـي اتــــخـــذت االن
اســــمــــاء وعـــنــــاوين
عـديــدة بـعـد ان كـانت
صحـافة عـامة شـاملة
مـــنـــهـــا الـــصـــحـــافــة
ــــــتــــــخــــــصــــــصـــــة ا

األسـتقـصـاء عـلم قائم بـذاته داخل مـدرسة
الصحـافة الواسعة..واذا كـان التقصي من
ب معـانيه اللغـوية التتبـع فليس كل خبر
ـــكـن أن يــكـــون في تـــابــعـه الـــصــحـــفي 
الـصحـافة األسـتقـصائـية أمـا أألستـقصاء
الـصـحـفي فـهـو الـبـحث والـتـحـري وتـتـبع
ـعلـومة الـتي حصل عـليـها الصـحفي من ا
خـبــر أو مـصـدرغـيــر مـعـلن او تــسـريـبـات
والــتـأكــد مـنـهــا ومن دوافــعـهــا والـغـوص
وراءمـاهـو غيـر ظـاهر مـنـها سـواء اخـتفى
عـمـدا أو عـرضـا لـكـشـفـهـا خـدمة لـلـصـالح
الــعـام بــعـيــدا عن أي غـرض او مــصـلــحـة
شـخـصــيـة او نـوايـا مـبـيــتـة لـكي حتـضى
ـتـلقي..واذا ـتابـعـة واألستـحـسان من ا بـا
كان نقل اخلبـر الصحفي يـفرض احليادية
ـوضـوع األستـقـصـائي فـأن نـشـر نتـائـج ا
يــعـني فـي الـنــهـايــة االنـحــيــاز الى جـانب
احلـقـيقـة التي تـوصل الـيهـا في الـتحـقيق
بعدالة وموضـــــوعية107) بعد ما قدمناه
عن الـصـحـفي ص.. والصـحـافـة نأتي االن
الى الــصــحــيـفــة الــتي أشــتق مــنــهـا أسم
الــصــحـافــة..مـا هـي الـصــحـيــفــة ومـا هي
مهمـتها?ذلك هو مـا يجيب علـيه بالقول ان
الـصحـيـفة(لـيست مـشـروعا شـخصـيا وان
كانت بتمويل ذاتي من فرد او جماعة بقدر
مـا هي خـدمــة عـامـة تـنـتــفي فـيـهـا األمـور
ـادية  امـام مـصـلـحة ـطـامع ا اخلـاصـة وا
الـك أن يسـتـأثر وليـس من حق ا اجملـتـمع
الك عـلى حساب ا همة بها خـارج حدود ا
ــعـنــوي لـهــا وهــو اجملـتــمع..مـنــوهـا أن ا
لــلـصــحـيـفــة دور مـؤثــر في تـطــور الـوعي
الــــســـيــــاسي وتــــبـــصــــيـــراجلــــمـــاهــــيـــر
بـحقـوقـها..ص 181) وألن الـصحـيـفة (أي
ــصـداقــيـة صــحــيـفــة)يـجب أن تــتـمــتع بـا
والــشـــفــافــيــة أمــام قـــرائــهــا فــأن(أخــطــر
شيء(عــلـيـهــا) هـو ان يـصــبح مـا تــنـشـره
موضع شك أو يكـون مبرر وجـودها الربح
أو الـدعـايـة وعنـدهـا تـكـون (األعالنات هي
ـكن الــتـعـويل احلـقـائـق الـوحـيــدة الـتي 
عــلـيـهــا في الـصــحـيـفــة عـلى حــد مـا قـاله
سـاخرا الـرئيس األمـريكي الـثالث تـوماس
جـــيـــفـــرســـون. .ص 90)..وبـــحـــسب رأي
الــكــاتب فــأن عــلى الــصــحـيــفــة أن تــكـون
مـحايـدة بأعـتبـار أن(غيـاب احليـادية يـفقد
الـصحيـفة مـهمتـها الـرقابيـة ودورها الذي
ـفـتش الـعـام ألداء ـكن تـشـبـيــهه بـدور ا
ؤسسات ومساعـدة األجهزة الرقابية في ا
كــشف اخلــلل والــفــســاد والــتــجـاوز عــلى
الـــقــــانـــون..ص91).. أن األفــــكـــار واالراء
ــقــاالت الــتي تــنـــشــر في الــصــحــيــفــة وا
ـرور الـزمن الـى مـادة مـهـمـة سـتـتــحـول 
ـكن الـرجـوع الـيـهـا واعـتـبـارهـا مـصدرا
يــنـبــغي األســتـفــادة مـنـه ..عن هـذا يــقـول
عنـون(الصحيفة وثيقة قال ا الكاتب في ا
تــأريــخـيــة)(أن الـصــحـيــفـة مــراة عـاكــسـة
لظرفـها ووثيقـة تأريخيـة مهمة عن طـبيعة
ويـصـبح الـصـحـفي ـرحـلـة وتـفـاعـالتـهـا ا
شــاهـدا عـلـى مـرحـلــته ومـا يــعـتــريـهـا من
جنــاح او فـشل ولـيس اخــطـر واصـدق من
كـلمـة مـكتـوبة. يـتابـعهـا القـار في وقتـها
سـتقبل وثـيقة صـداقيتـها وستـكون في ا
على مدى الـدهر يعـود لها البـاحث ليعرف
ـرحــلـة الـتي كـتـبت فـيـهـا.وهـذه طـبـيـعـة ا
الـعالقـة بـ الـصــحـافـة والـتـاريخ جـعـلت
الـصحـيفـة وثيـقة مـهمـة ألن مايـنشـر فيـها
من اخبار وتقارير ومعـلومات تصبح فيما
بعد وثيقة يرجع اليـها الدارسون للمرحلة
واعطـت للصـحفي مـساهـمة كـبيرة ودورا.
واضـــــــــــــحــــــــــــــا فــي كــــــــــــــتــــــــــــــابـــــــــــــة
الــتـــــــــأريخ...ص195/  197).بــعــد هـذا
ـقـال الـصـحـفي البـد لـنـا ان نـتـحـدث عن ا
المح الـــرئــيـــســـيــة في الــذي هـــو احـــد ا
الــصـحــافـة والــصـحـيــفـة بــأعـتــبـاره احـد
ادواتهـا القيمـة التي تعـبر فيـها ليس فقط
عن وجـهـة نـظـرهـا فـيـمـا يـدور من احـداث
ـا عن اشواق ـية وا وطـنيـة وقومـيـة وعا
اجلماهير التي تـنظر في كثير من االحيان
ــعـــبــر عن الي الـــصــحـــافــة عـــلى انــهـــا ا
قال الصحفي تطلعاتها وتوجهاتها ..ان ا

كما يقول الكاتب في الصفحة  143).
هو فن من الفنون التحريرية الرائدة وقد 
اكــتـســبت صــحــافــة الـرأي هــذا األسم من
قاالت التي كانـت حتتل الصفحات خالل ا
قال تـراجع بعد انطالق االولى فيهـا لكن ا
صـحـافـة اخلـبر الى الـصـفـحات الـداخـلـية
واحتل اخلـبـر مـكـانـة مهـمـة في الـصـفـحة
ــــقــــال الــــصــــحــــفي االولى ...واذا كــــان ا
بانواعه يساعد الصحيفة في اداء مهمتها
الـتـوجــيـهـيـة والــتـنـويـريــة والـتـثـقــيـفـيـة
ـسـاهـمـة في تـشكـيل الـرأي الـعـام فأنه وا
في الــوقت نــفـــسه يــحــفـــز الــقــار عــلى
الـتفـكيـر والتـأمل في احلدث وبـلورة رأي
جتـاه مـايعـرضه الـكـاتب) ..ويـضيف ( ان
ــقـال الــصـحــفي عـدا األفــتـتــاحي لـيس ا
بـالـضـرورة ان يـعبـر عن راي الـصـحـيـفة
ـا عن رؤية الـكاتـب الذي قـد يخـتلف وا
مع رأي الصـحيفـة وتنـشره عمال بـحرية
الـرأي لـكــنه بـالـنـتـيــجـة يـسـاهم بـالـدور
الـتـوجـيـهي والـتـثـقـيـفي وحتـريك الراي
الــعـــــــــــام ...ص  144ويــنــبه الــكــاتب
ـقـال مخـتـصرا عـلى ضـرورة ان يكـون ا
ــا يــعــرض عن ومــركــزا ألن الــقــار ر
لل ـقاالت الـطويـلة الـتي تـبعث عـلى ا ا

العـبـا أســاسـيـا في تـشــكـيل الـراي الـعـام
ـارس دورا تـنـويـريـا وتـثـقيـفـيـا ولـكن و
عـلـيه ان يـكـون مسـتـقال وحـياديـا وامـيـنا
ــعـلــومــة دون ان يــكـون له رأي في نــقل ا
مـسـبق قـبل ان يـبـدأ بـالتـحـري عـنـها وان
ـا يـكـتب وان يـكـون عـلى قـنـاعـة كـامـلـة 
يحترم قـيم اجملتمع وثوابـته ألن ما يكتبه
الـصـحفـي يتـعـلق بكل مـا له صـلة بـحـياة
اجملتمع التي ال تعـرف التوقف عند ساعة
مـعــيـنـة من الـيــوم (بـاعـتـبــار)ان الـكـتـابـة
مــســـؤولـــيـــة وامــانـــة تـــقـــتـــضي الـــدقــة
وضوعية واحليادية لكن مع كل ذلك ال وا
ننسى ان الصحفي انسان من حلم ودم له
موقفه وله رأيه ومشاعره وعواطفه وعليه
ان يـجـتـاز ذلك اخلـيط الـرفـيع بـ الذاتي
ـوضوعي لـيكـون شـاهدا عـلى ما كـتبه وا
ص 54).. وألنه كذلك فأن عليه (ان يحترم
قـلمه الـذي اليـشتـرى ويـباع بـأي ثمن ألنه
اليـقـدر بـثمن واليـقـبل الـهدايـا الـتي تـؤثر
عــلى رأيه في احلـــالــة الــتي يـــتــنــاولــهــا
ويـكـون ضـعيـفـا اليـقـوى عـلى الـدفـاع عن
مـوقــفه حــتى وان كــان صـائــبـا ص(..35
مــنـــبـــهــا فـي الــصـــفـــحــة  89 ان يـــكــون
الصـحـفي حـيـاديـا كـالـقـاضي ألنه عـنـدما
يـغيب احلـياد يـدخل مايـتنـاوله الصـحفي
في خــانــة الــســيــاســة والــرأي وعــنــدهــا
تخـتلط األمور وتـضيع احلـقيقـة ويصعب
فصـلها عن الـرأي والتوجـهات السـياسية
لـلـصـحفـي ) وألن قلم الـصـحـفي في حـالة
استنـفار دائمة فال بـد ان يكون قادرا على
الـكـتابـة بـلغـة سلـيـمة خـالـية من األخـطاء
ولـهــذا وحتت عـنـوان(الــصـحـفي والــلـغـة
ـام الـعــربـيـة) نــراه يـؤكـد عــلى ضـرورة إ
اما كـافيا بـلغته(ألن من خالل الصحـفي ا
كنه ان يوصل الـفكرة التي سالمة لغـته 
يـتنـاولهـافي تقـريره او خـبره او مـقال او
باد تعـليق وغيـره فيفـترض ان يعـرف ا
األسـاسيـة للـغة الـعربـية لـكي يكـون هناك
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بـــ الـــفــكـــرة والـــصـــيـــاغــة رغـم وجــود
ـؤســسـة الـتي مـصــحـحـ لـغــويـ في ا
يـــعــمـل بــهــا ص23)..ومن بــاب احلــرص
واحملــبــة يــحــذر الــصــحــفــيــ وخــاصـة
الـشــبـاب مــنـهم من الــوقـوع فـي األخـطـاء
الــلـغــويــة والــنــحـويــة قــائال(لــكل مــهــنـة
ــهن األخــرى تــعـد اخــطـاؤهــا وبــخالف ا
األخـــطـــاء في الـــصــــحـــافـــة مـــكـــشـــوفـــة
و(مـفـضـوحـة) وليـس بـاإلمـكـان اخـفـاؤها
كن تـداركهـا بعد ان والـتستـر علـيهـا وال
تنشر ص 39).. موضحـا انه(ليس اخلطأ
في اللـغة والنحـو او في رسم الكـلمة فقط
فـقـد تغـيـر عالمـة من عالمـات التـنـقيط او
ـعــنى وهـذا مـايــجب ان يـكـون الـتـرقــيم ا
مـحـل اهـتـمــام الـصـحــفـيـ الــشـبـاب إلن
وضع لعالمـة في غير مـوضعهـا الصحيح
عنى ويـأتي بنتائج عكسية ص41 يغير ا
).. امــا عن الــصــحـافــة ذاتــهـا فــمــا الـذي
ـكـنـنـا ان نـقوله حـ نـتـحـدث او نـكتب
عـنــهـا..عن مـاهــيـتـهـا ودورهــا واهـدافـهـا
وهي صـاحـبة اجلاللـة والـسلـطـة الرابـعة
ـتاعب ..ومع ذلك فأن ومهـنة الـبحث عن ا
تاعب مثل كاتبنا الكبير ال الباحث عن ا
يـتــورعـون عن اخلــوض في جلـة بــحـرهـا
كن الـعـميق غـيـر ابهـ بـاخملاطـر الـتي 
ان تـواجـهـهـم والـعـراقـيل الــتي تـقف لـهم
ـرصـاد..يـعـرف الـكـاتب طـالـب سـعدون بـا
الـصـحـافـة بـانـهـا(سـلـطـة مـعـنـويـة تـأخـذ
مــهـمـتــهـا من تــأثـيــرهـا في الــشـعب وفي
ـا يـخدم تـشـكـيل وتـوجـيه الـرأي الـعـام 

واطن ص 185)..  الوطن وا
كمـا أنـها(مـهـنـة قد يـراهـا الـبعض سـهـلة
واخـر شـهـرة وثالث مـجـرد انـتمـاء شـكلي
وهويـة نقابـية لكـنها كـانت وستظل مـهنة
ولـك أن تـقــدرقـيــمـتــهـا انــهـا في ــتـاعب ا
طليعـة من يشكل الرأي الـعام وتقوم بدور
ــعــارضــة ــعــارضــة في حــالــة غــيــاب ا ا
ـانــيـة والــسـيــاسـيــة وتـمــثل نـبض الــبــر
وقد تقـوم بدور وطني أو سياسي الشارع
أو تـعبـوي او تنـويـري تعـجز عـنه أحزاب
وألنها او جمـعيـات او منـظمات  ص21)..
غير مر تـبطة بسقف زمـني محدد فأنها(ال
ترتبط بعمر وال تعرف التقاعد وال الراحة
او وقتا محددا للـعمل وال تؤمن باإلعتزال
وكـلـما تـقـدم الـعـمـر بـالـصـحـفي والـكاتب
زادت خــــــــــــــبـــــــــــــرتـه وارتــــــــــــــفـــــــــــــعـت
كـفاءته..ص..(202ومن بـ األلـقـاب التي
أطـلـقت عـلـيهـا بـسـبب مـاتـقوم به من دور
ـيـز وماتـؤديه من واجب يـتـعـدى حدود
ـكان انهـا(السلطـة الرابعة) الى الزمان وا
جــانب الــســلـطــات الــثالث في ا ألنــظــمـة
ـقـراطـيـة (الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذية الـد
والقضائية) بأعتـبار ان عملها هو مراقبة

ال شك ان الـصحـافـة ووسائل االعالم في
عاصـر قد قامت ومـا زالت تقوم العـالم ا
بـدور بالغ األهـميـة واخلـطورة في حـياة
ستويات اال والشعوب على مـختلف ا
الــسـيـاســيـة واالجـتــمـاعـيــة والـثـقــافـيـة
واالقتصـادية وحتى على مـستوى األسر
ـا تـمـلكه من واالفـراد الـعـادي بـالـنـظر 
قـدرات ال حـدود لـتـأثـيـرهـا عـلى صـنـاعة
وحتشيد راي عام ضـاغط جتاه القضايا
ـسـتقـبـلـيـة التي الـعامـة االنـيـة مـنهـا وا
تـمس مصـالح وحـياة االغـلبـيـة العـظمى
من الــنـاس..وقــد بــلغ من تــأثـيــرهـا االن
خــاصــة بــعـد االنــفــجـار الــهــائل لــثـورة
ـعلومـات والتـكنـولوجـيا وال سـيما في ا
مجال وسـائل االتصال انهـا قد اصبحت
جــزءا ال يــتــجــزأ من احلــيــاة الــيــومــيـة
خملــتـــلـف طــبـــقـــات وشــرائـح اجملــتـــمع
وحاجـة ملحـة ال بد مـنها لـكل انسان في
كل وقت في جـمـيع اجملـاالت..لقـد اثـبتت
ــتــعـددة الــصــحــافــة ووســائل االعـالم ا
ــا االســـمــاء واخملــتــلـــفــة االجتــاهــات 
تـمـتـلـكه من نـفوذ شـعـبي واسع الـنـطاق
وامـكانـات تـقنـية فـائـقة وخـبرة وجتـربة
يـزة انهـا السالح األكـثر قـوة وفاعـلية
في الـدفـاع عن حـقـوق اإلنسـان وقـضـايا
الـــوطن واألمــة وفـي مــحـــاربــة األرهــاب
ـقــراطـيـة والــفـســاد وتـرسـيـخ قـيم الــد
واطـنة وفي واحلـرية والـعـدالة ومـبـدأ ا
تـبــني قـضـايــا ومـشـاكل وامــال الـفـقـراء
..ان الـصـحـافة ـسـحـوق والـضـعـفاء وا
ووسـائل االعالم كــمـهـنــة لـهـا قــواعـدهـا
هنـية الـتي يجب مراعـاتها األخالقيـة وا
ن قـرر اتــخـاذهـا مــهـنـة واأللـتــزام بـهــا 
له..وهــنـــاك الــكــثــيــر مـن الــصــحــفــيــ
وخاصة األوائل والرواد منهم قد منحوا
ـهـنـة اجلمـيـلة حيـاتـهم بـأكـملـهـا لتـلك ا
والــصـعـبــة الـتي وصــفت بـأنــهـا(مــهـنـة
تاعب)ويتمتعون بقدر كبير البحث عن ا
ــســؤولــيــة والــتــجــربـة من الــكــفـاءة وا
بدعـة ومن بينهم الصـحفية الـطويلـة وا
الصحـفي الكبـير طالب سعـدون منصور
الـذي أصدر نـهــــــــــــــــــاية الـعام 2017
كـتابـا مـهمـا تنـاول فـيه شؤون وشـجون
الصحافة هو خالصـة جتربته الصحفية
الثرية الـتي امتدت ألربعـة واربع عاما
تـنـقل خاللـهـا في مخـتـلف مـواقع الـعمل
الـصـحفي مـنـذ الـعام  1974ح تـخرج
من كـلـيـة االداب(قـسم الـلغـة الـعـربـية) ..
فــمن مــصــحح لــغـوي الى مــحــررومــعـد
برامج ومراسل في الداخل واخلارج الى
مـديــر قـسم االخـبــار احملـلـيــة في وكـالـة
ـكتبها في االنباء العـراقية ثم الى مدير 
القاهرة اضافة لعـمله كمستشار صحفي
واعالمي في الــسـفـارة الــعـراقـيــة هـنـاك
ـقام بـعد ذلك لـيكـون مديرا لـيستـقر به ا
عـامـا لقـناة الـعـراق الفـضـائيـة ومراسال
لــهــا فـي الــقــاهـــرة الى جــانب كـــتــابــته
قاالت الصـحفية التي كـان ينشرها في ا
مـخـتـلف الـصــحف الـعـراقـيـة والـعـربـيـة
ارسها حتى االن بعد ان والتي ما زال 
تــقـاعــد من عـمــله الـوظــيـفـي..وبـالــنـظـر
ألهمية الكتاب الذي حمل عنوان (عنوان
صــحـفي يـكـفـي) والـذي هـو كـتـابه األول
يـدان ولثـراء مـادته الصـحفـية في هـذا ا
فـأنـنـا سـنـحـاول هـنـا ان نـسـلط الـضـوء
عـلى ابـرز مـا تـضـمـنه ونـعـطيه حـقه من
الـتــعــريف به والـكــشف عن مــحـتــويـاته
الــثـمــيـنــة..مـنـذ الــبـدايــة يـلـفـت الـكـاتب
انتـباهنا قـائال(ان العـنوان ألي موضوع
ـضـمــون ويـدفع الـقـار الى ان يــوجـز ا
يغـوص مع الصيـاد(الذي هو الـصحفي)
ليعرف تفاصيل تلك الرحلة وما فيها من
متاعب ومـصاعب وما تـمخضت عنه من
نــتـــائج..وهـــنــاك مـن يــشـــبه الــعـــنــوان
صيـدة)التي توقع الـقار في شباك ب(ا
اخلبر ص17) مشددا عـلى (ان العنوان
لـيس شيـيا ثـانويـا او هامـشيـا فهو اول
خـط تـمــاس بــ الــقــار والــصــحــيــفـة
والـكـاتـب ولـيس هــنـاك اكـثــر داللـة عـلى
وضوع اهمـيته من ان مـكانه في اعـلى ا
ص20)..وحتـت عـــــــــنـــــــــوان: مـن هــــــــو
الـصـحـفي?يـجـيب الـكـاتب عـلى تـسـاؤله
بالقول (ان اي تعريف سـيكون فضفاضا
يــدور ضــمن طــبــيــعــة عــمل الــصــحــفي
ومواصفات هذا العمل وواجباته وهناك
من اهل اخلبـرة من يرى ان الـصحفي لم
يـحـدد باخـتصـاص مـع بل يـتـناول كل
االخــتـصــاصـات في تــقــاريـره واخــبـاره
وكتـاباته اي انـه يجب أن يـكون مـلما او
ـا ســيــتـنــاوله وان يــكـون عـلـى اطالع 
مــحـاورا جــيـدا وال يــقــتـصــر دوره عـلى
طـرح األسئـلـة فقط ص 51).. وفي مـكان
اخر يضـيف قائال(رغم ان الصـحفي يعد

وهــو فـي هــذا يــقــول في الــصــفــحــة 145
ينبغي ان يحرص الكاتب الصحفي على)
) من خالل ايـصـال فـكـرته الـيه(الى الـقـار
قـالة ـنح ا اإلخـتصـار وهو فن الـعـصر و
فرصة القراءة والتأثـير ) ويستطرد مؤكدا
ـقـال ان هـنـاك قـاعـدة مـهــنـيـة في كـتـابـة ا
ــيـون الـصــحـفـي عـمــومـا شــبــهـهــا اكـاد
بالـرسم الـهـندسـي للـمـثـلث...قمـته الـفـكرة
صدر وقاعدته األولى األسـلوب والثانـية ا
ـــعـــلــــومـــات واي خـــلـل في اإلســـلـــوب وا
ــثـلث شــكـله كــاإلطــالـة والــتـكــرار يـفــقـد ا
ـقال الـهنـدسي الصـحيح وبـالتـالي يفـقد ا
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ويستـكمل الكاتب الكـببر رؤيته الـصحفية
بــالـقــاء الـضـوء عــلى (اخلــبـر الـصــحـفي)
بـــشــتـى أســـمــائـه لــكـــونه أحـــد األعـــمــدة
ـا له من وقع الـرئــيـسـيــة في الـصــحـيـفــة 
نــفــسي وتـأثــيـر كــبــيـر عــلى الـرأي الــعـام
فـيـقـول حتت عـنـوان(صـنـاعـة اخلـبر)..(ان
صـنـاعــة اخلـبـر كـأي صـنــاعـة أخـرى تـمـر
ـــراحـل مـــخــــتــــلـــفــــة لــــكي تــــصل الى.
ـســات الــصـانع وتـظــهــر فـيــهــا  ـتــلــقي ا
وابداعه وشخصيته..والصحفي نفسه هو
مـن يـجــعل هــذه الــصــنـاعــة مــتــمــيـزة في
التـنافس ولـها سـوق كبيـرة وطلب مـتزايد
ــــهـــمــــة األولى ألي ـــعــــروف ان ا ..ومـن ا
وسيلة اعالمـية موضوعـية هي نقل اخلبر
وتـفــاصـيـله بـصــورة حـقـيـقــيـة وواضـحـة
للرأي العـام ومستوف لـكامل شروطه على
خالف الـوسـيـلة األعالمـيـة الـدعائـيـة التي
تـهـدف الـى الـتـضــلـيل من خالل تــضـخـيم
احلـدث أو تـصـغيـره أو الـتـعـتـيم عـلـيه أو
. وصـنـاعة حـتى فـبركـة خـبـر لـهـدف مـعـ
اخلبر ليس في نقله او عـندما ترسله جهة
مـعــيــنــة لــلــوســيــلـة األعـالمـيــة أو وصف
حلـادث يــنــتــظــره الــنـاس أو يــتــطــلــعـون
لـــســـمـــاعه فــــقط بل فـي اجلـــانب الـــذاتي
لـلصـحفي ودوره فـي صنـاعة اخلـبر..ص..
ضي الى القول في الصفحة  101) .و
ان صناعة اخلبر كأي فن من فنون103)
الـصــحــافـة يــنــبـغي أن تــكــون مـحــكــومـة
باخالقيات الـصحافة الـتي تفرض األلتزام
ــوضـوعـيـة والـصـدق واألمــانـة والـدقـة وا
وفي األبــتــعــاد عن الــشــخــصــنــة واألمـور
الـذاتـيـة وكل مـا هــويـسيء الى اسـتـخـدام
ـت الى احلـقـيـقـة سـلـطــة الـصـحـافـة وال 
بصلة..وفي النهاية فأن غاية الصحفي في
صنـاعة اخلـبر لـيس مجرد الـنقل أو كـتابة
قصـةأخباريـة تظهـر فيها مـواهبه وقدراته
ـــا في خـــدمـــة اجملـــتـــمع وابـــداعـــاته وا
وتـــطــوره وحتـــقــيـق مــصـــاحله الـــعــلـــيــا
ا ومعاجلة ما يعاني منه في حلظته..) و
ـتعددة مـكانة عـالية ان لألعالم بوسـائله ا
لدى الرأي الـعام الذي يرى فـيه نافذة حرة
لــلــتـعــبــيــر عن الــرأي بــحــريــة وصــراحـة
علومات ووسيلـة جريئة وفـعالة زاخرة بـا
واألخـبــار والـتـقـاريــر الـتي يـســتـطـيع من
ـواطن أن يــعـرف مــا يـجـري في خاللـهــا ا
الــســر والــعــلن داخل أروقــة ومــؤســسـات
الـدولـة وفـي اجملـتمـع من حـركـة سـيـاسـية
واقـتصـادية واجتـماعـية وثـقافـية وغـيرها
فـأن الكـاتب ال بد له من ان يعـرج على هذا
ــوضـوع احلـيـوي لـيـقـول رأيه فـيه..فـفي ا
الـصـفـحة 189وحتت عـنـوان (األعالم علم
وفـن ومن ســــمـــــات الــــتـــــطــــور) يــــري أن
األعالم(يـعــكس مــسـتـوى تــطـور اجملــتـمع
وطـبـيـعـة الـعـالقـة بـ الـسـلـطـة والـشـعب
ودرجــة احلـــريــة ومــدى قـــدرة الــســـلــطــة
الـرابــعــة في الـتــعــبـيــر عــمـا يــعــاني مـنه
الـشـعـب أو يـطمـح الـيه بـحـريـة دون قـيود
ــهـنـة ومـواثـيق عـدا شـروط وأخالقـيـات ا
الشرف األعالمية الـتي ال تتعارض مع تلك
همـة ومهمـة األعالم في صناعـة وتشكيل ا
الـرأي العـام من خالل األتـصال والـعالقات
ــــعـــارف الــــعــــامــــة واحلـــوار وتــــبــــادل ا
ـعـلومـات جـعلت مـنه عـلمـا وفـنا في ان وا
معـا وهـو قـابل لـلـتـطـور بـأسـتـمرار..ص..
ذهل الذي طرأ على 189) وعن التطور ا
األعـالم وتـــــأثــــيـــــر ذلك عـــــلـى اجملــــتـــــمع
واحلــــكـــومــــات يــــقـــول فـي الـــصــــفــــحـــة
(191/190) وقــد جـعـل الـتــطـور األعالمي
ـــثــابــة مــتــلـق واحــد) يــنــفــعل الــعــالم (
ويــتــفــاعـل بــاألحــداث نــفـــســهــا وحتــركه
الـرغـبـات ذاتـهــا وقـد فـرض تـطـور األعالم
عــلى. احلـكــومـات أن تــعـتــمـد الــشـفــافـيـة
والــوضـوح اذا مــا ارادت أن تــكــسب ثــقـة
ــــواطن ورضــــاه عـن أدائــــهــــا وفــــقـــدت ا
الــســلــطــات ســيـطــرتــهــا األعالمــيــة عــلى
حـدودهـا اجلغـرافـيـة لوحـدهـا وأصبح من
الـعـسيـر(تزيـ احلـاكم واحلكـومـة) خالفا
لـصـورتـهـمــا واجنـازاتـهـمـا احلـقـيـقـيـة او
عندما يتخلى األعالم عن مهمته األساسية
مارسة الدعاية في ابراز احلقيقة ويقوم 
او التضـليل او التـسريب لتـبرير اجراءات
معينة او التثقـيف باجتاهها او النقل غير
األمــ لــلــتــصــريــحــات او تــقــد صـورة
مـغايـرة لـلواقع او الـتاثـيـر على مـعنـويات
الـشــعب من خالل الــكـذب او الــتـزويـر. ان
تـطـور االعالم مـثـلــمـا خـلق وعـيـا شـعـبـيـا
ـا يـستـقـبله من تـلـقي ناقـدا  عـامـا جـعل ا
مواضـيع خاصة مـايتـعلق بحـياته وفرض
ــســتــوى هــذا عــلـى االعالمي ان يــكـــون 

الــتـطـور لـكي يـضـمن له مـسـاحـة في وقت
ــتـلـقـي عـنــدمـا يــتـصــفح وسـائل االعالم ا
ا يكتبه ومااكثرها اليوم وبـخالفه القيمة 
ص 191/190) مــخـتـتـمــا ذلك بـالـقـول في
ص 192) فـي كل األحـــوال يـــبـــقى األعالم
تلكه من ا  عنويـة األقوى  هو السلـطة ا
تــأثــيـــر ودور في صــنـــاعــة الـــراي الــعــام
والـتــأثـيـر فــيه..) ان مـهــمـة االعالم االولى
الى جـانب مـهـام ومـسؤولـيـات كـثـيرة هي
ـــارســـة دوره الـــرقـــابي ونـــقـــد الـــواقع
والدفاع عن حقوق االنسان وكشف الفساد
والـتـصـدي لـلـمـفـسديـن ومن اجل ان يـقوم
ـعــلـومـة االعالم بــدوره (يـنـبــغي تـوفــيـر ا
الـدقيقـة للصـحفي والـشفافـية العـالية وان
تــكـون حــرة من كل الـتــزام عـدا مــصـلــحـة
ــواطن ودون تـأثــيـرات حــزبـيـة الـوطن وا
اومـالـيـة او تـمـويـلـيـة مع ضـرورة اإلشارة
ـخـتـلف واإلشـادة بـالـوسـائل االعـالمـيـة 
ن كـانت لـهـا مـسـاهـمات تـخـصـصـاتـهـا 
واضـحــة في هـذا اجملــال وفـضح الــفـسـاد
ــــفــــســـــدين وفي مــــحــــاربــــة االرهــــاب وا
واالرهابي وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ
شتـركات والثوابت الطـائفية والـتوعية بـا
الوطنيـة وتلك هي رسالة االعالم وذلك هو
ـرحـلـة ص(134 دور الـصــحـفي في هـذه ا
ان كتاب(عنـوان صحفي يكـفي) كتاب فريد
ـتــعــلــقـة ــعــلــومــات ا من نــوعه زاخــر بـا
ختلف أوجه العمل الصحفي واألعالمي
الـتـي ال غـنى عـنـهـا لـكل صـحـفي وأعالمي
وخاصة الـشباب منـهم ولهذا فأنـنا نتمنى
عـلى نـقـابـة الــصـحـفـيـ الـعـراقـيـ وهي
نـقـابـة مـلتـزمـة بـاألبداع وتـسـعى لألرتـقاء
ستـوى صحفييـها واعالمييـها أن تشير
على أعـضائهـا بضرورة اقـتنائه واعـتباره
مصـدرا مهمـا من مصـادر العمل الـصحفي
وال سـيــمــا بـالــنـســبـة لــلــمـتــدربـ مــنـهم
ـا جــاء فــيه واألطالع عــلى لألســتــفــادة 
جتربة مؤلفه في مـجال الصحافة واألعالم
الـتي امتـدت ألكـثر من أربـعـة عقـود مارس
خاللـهـا عـمله الـصـحـفي واألعالمي بـشتى
عنـاوينه ومـختلف مـواقعه كـان فيهـا مثاال
ــهــني..ولــقــد نــادرا لألبــداع واألخـالص ا
اوضــحـنـا مـنــذ الـبـدايــة أنـنـا ســنـركـز في
قــرائــتـنــا عـلى أبــرز مـا تــضـمــنه الـكــتـاب
تـاركـ لـلـقـار الـكـر مـتـعـة استـكـشـافه
ـتــعـددة والــسـفــر في ابـعــاده اجلـمــيـلــة ا
اجلوانب..ولقد وجدنا أن افضل ما نختتم
به هذه الـقراءة هو مـا كتـبه الكاتب الالمع
والـصحفـي الكبـبر األسـتاذ الـدكتـور احمد
عــبـد اجملــيــد في مـقــدمـتـه لـلــكـتــاب حـيث
قال(ثـمة مـزايا عدة يـتسم بـها هذا الـكتاب
ـقـدار مـا الـذي ال انـوي عـرض مـحــتـواه 
منه ية  يهمني استخالص مؤشرات تقو
وحــــدة مــــوضــــوعه ــــزايـــــا  اولـى تــــلك ا
ـا يـعـكس مـسـتوى ـنـطـقي  وتـسلـسـله ا
زايا التي و ثانـية ا ؤلف العلـمي الرفيع ا
وجدتـها ماثـلة هي تـناسب الفن الـصحفي
قـراءاته و لـقـاءاته الـذي عـرض مـن خالله 
وحـواراته و مسـار جتربـته الصـحفـية انه
وقـد قـال الـنـاقد ـلك اسـلـوبـا خـاصـا به 
الـفـرنسـي (سانت بـوف) ان (االسـلـوب هو
الـرجل) اي انه يـعـكس هـويـتـه وتوجـهـاته
الـظاهر منها الفكرية و كـثيرا من قناعاته 
و الـبـاطن. ولـعل االهم من كـل ماسـبـق هو
ـــارس)(ســلـــطــة) ان طـــالب ســـعــدون لم 

نرجسية مثلما. 
ـتحذلـق فيـتوهمون ـارسها بعض ا قد 
بـأن جتاربـهم الـتي تـنطـوي علـى كثـير من
التواضع والـسطحـية هي عنـاوين ساطعة
الجتارى بل ان مـؤلف الكتـاب كما عـرفناه
وكـمـا قـدم نـصائـحه الـعـابرة والـشـاخـصة
ـاثـلـة في مـ الـصـفـحـات هـو صـحـفي وا
وانه يـتسم بـكثـير من الـتواضع واجلـدية 
من الـنـوع الـذي يـقـدم اخلـدمـة الـي الـناس
عـــلـي طـــبق من ذهب مـــأخـــوذا بـــهـــاجس
أثـور)(خيـر الناس اخالقي مـؤداه القـول ا
من نـــفع الــنـــاس) وان مــايـــرضي الــنــاس
يـرضي اللـه وان (الكـلمـة الـطيـبة صـدقة )
كـتوب يـقرأ من عـنوانه او كـما واذا كـان ا
يــقـول الـنـقـاد الــبـنـيـويـون الــعـنـوان ثـريـا
الـنص فأن عـنوان الـكتـاب موضع الـتقد
هـذا يومئ الى الـقيـمة الـعلـيا التـي يحظى
بـهـا الـصـحـفي بـعـنـوانه ويـنـفـرد بـهـا عن
ـهن االخـرى. فـقـد ســواه من الـعـنـاويـن وا
ظل الكـاتب الـكـبـير مـحـمـد حسـنـ هـيكل
يقدم نفسه الى الناس(صحافي) في بطاقة
ـعروف ال الـتعـارف وليس الـتـعريف)(الن ا
يــعــرف) داللـة عــلى عــمق احــتــرامه لــهـذه
ــصــاغ مـن مــفــردة ــهـــنــة والـــعــنـــوان ا ا
الـصـحــافـة مع انه تــولى مـنـاصـب رفـيـعـة
خالل رحلته الطويلة :كـان رئيسا للتحرير
وكــــان رئــــيـــســــا جملـــلـس االدارة في رابع
صرية جريدة (االهرام) ثم وزيرا االهرام ا
لإلعالم واالقرب جـدا من مـركز الـقرار ايام
الــرئـيس جــــــــمـال عـبــد الـنــاصـر وكــبـيـر
ـية خـبراء في مـؤسـســـــات ودور نـشـر عا
اإل انـه ظل(صــحــفــيـــا) وعــنــوان صــحــفي

يكفي..).
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