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ـر به اليوم ا  عودة الى احلـقائق القـريبـة من تأريخ العـراق احلديث لـنقارنـها 
من مأسـاة النـعرف لـهـا مخـرجـاً  وقد اطـلـعت عـلى احد مـواقف رئـيس الوزراء
الــعــراقـي االســبق نــوري ســـعــيــد  هــذا الـــرجل الــذي نــقـشَ اســمهُ في ذاكــرة
ـواطن ولصـيانة العـراقيـ  من خالل مواقـفه الوطـنيـة التي كـانت دائمـاً لرفـعة ا

كرامته واحلفاظ على الوطن  
في عـهده ارسـلت احلـكـومـة العـراقـيـة في عام 1955.. (200) عـسـكـري ضمن
ـية ـظالت في االكـاد الـبعـثـة الـعـسكـريـة الى بـريـطـانيـا لـلـتـدريب عـلى الـقفـز بـا
يـة لالطمئنان لـكية.. وقد زارهم رئيس الـوزراء نوري باشا سـعيــد في األكاد ا
علـيهم ومتـابعة احـوالهم ... وكانـوا  في يوم االسـتراحة وقـسم منهم نـائمون في

.. القاعة اخملصصة للطالب العسكري العراقي
سؤول عن الطلبة: حينما دخل عليهم الباشا نوري السعيــد صاح الضابط ا

((الكل يقوم للباشا نوري السعيــد رئيس وزراء العراق)).. 
قفز  الطالب من الفراش وكانو  يلبسون مالبس النوم!!

عندها صاح الباشا... 
الـكل يـبـقى في فـراشه واليـقـوم فـاجلـو بارد واخـاف عـلـيـكم ان تـمـرضـوا فـليس

هم صحتكم....  مهماً أن تقوموا وتستعدوا الى نوري السعيــد ولكن ا
بـعـدهـا بـدأ يـتــكـلم مع الـطـلـبـة ويـتـمـشى في الــقـاعـة بـيـنـمـا الـطـلـبـة في الـفـراش

يستمعون اليه فقال..: 
الجتـعلـوا االنـكـلـيـز يـعـامـلـونكـم مثـل العـبـيـد!!! بل كـونـوا اسـيـاداً فـنـحن نـتدرب

بأموالنا وليس فضالً منهم. ارفعوا رؤوسكم دوماً فأنتم عراقيون...
ـهـارات فـالـيـوم هم اصـدقـاء وغـداً سـيـكـونـون اعـداء تـعـلـمـوا من االنـكـلـيـز كل ا

علم الذي يدربكم اليوم قد يقاتلكم غداً..  وا
قام احد الطالب العسكري العراقي وقال له..:

 بـاشا نحن نـستلم 40 دوالرات كامـلة دون نـقص في الشـهر ولـكن عنـدما نوقع
على الراتب نشاهد مكتوب 35 دوالر فما هو السبب!!!... 

فقال له نوري السعيــد... 
امريـكا ترفض أن يكون اي عسكري من اي دولة في القاعدة ان يستلم اكثر من
جنودها وهي تدفع 36 دوالر وهو اعلى مستوى للراتب يأخذه عسكري في ذلك

الوقت.. 
لذلك اتـفقت مع بريطانيا بأن يكون راتب الـطالب العسكري العراقي اعلى من

االمريكان فقررت انا رئيس وزراء العراق منحكم 40 دوالر...
فاعترضت امريكا على ذلك...

فـقلت اكتـبوا في سجل الراتب 35 دوالراً ولـكن سلموهم 40 دوالراً حـتى يكون
ية... علماً أن راتب االنكليزي 20 دوالر العراقي صاحب اكبر راتب في االكاد
ـصري 10 دوالرات...متى يـعلم ربـان السـفيـنه اننـا عراقـيون  متى يـعلم من وا
قراطية ان اغلب تسيـدوا السلطة واستحوذوا على احلكم في هزلية العملية الد
الـشـعب الـعراقي يـعـيش حتت خط الـفقـر  مـتى يـعلـمـوا ان في مـدينـة احلـلة اخ
يخـطف اخاه الصـغيـر لكي يـبيع كلـيته  وأب يـعرض اطـفالهُ للـبيع  واخـر يقرر
االنـتـحار  ورجل يـقـتل ابنه ثم يـنـتحـر امام كـامـرات التـصويـر وانـظار االجـهزة
االمنـية الـتي حتاول اقـناعه بعـدم االنتـحار  هـذا حالـنا ايـها الـقادة وال اريد ان
ـاً وحرجـاً  فمـا هو حـالكم عـندمـا تقـفون بـ يدي واقف اكـثر آ اطيل عـليـكم 
الله "وقـفـوهم انـهم مسـؤولـون " والشـعب رعـايـاكم  العـوز واجلـوع واآللم وعدم
االسـتـقرار  ابـرز سمـات مـرحلـتـنا  فـمـا انتم فـاعلـون  اعـانكم الـله عـلى حتمل

سـؤولـية والـسـعي لتـغـييـر احلـال من سيء الى افضل  ا
لتـكسـبـوا  رضا الـرحمن   ولـيُـخلـدكم التـأريخ  خذوا
الـدروس والـعِـبَـر من مـاضــيـكم الـقـريب فال بـأس  ان
نـسـتــفـيـد من كل جتـارب الــنـجـاح ونـتــعـلم مـنـهـا وان
التأخـذنا الـعزَّة بـأالثم  الننا لم نـخلق قـادة بل خُلـقنا

عبيد الله نسعى خلدمة خلق الله .
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وأنـا أبـحر قـبل فتـرة قـليـلة من الـزمن بـ عـــــشـرات األمثـــلـة واحلِكَمْ األجـنبـية
“ A chain is only as strong as its واذا بـي أتـوقـف عـنــد عــبــارة تــقـول
weakest link “  قـوة الـسلـسـلـة تـسـاوي قـوة أضعف –وتـرجـمتـهـا احلـرفـية
ثل أو الـكالم يُعبـر عن حالة مـهمة في احلـياة بصورة حـلقـاتها  –حقـاً ان هذا ا
عـامـة وعن حـكـومـتـنا بـصـورة خـاصـة. قـبل أن نـتـوغل في الـسـجـال بـشـأن هذا
وضـوع كالـشكل الـتالي ألن هـناك في هذا وضـوع من الضـروري أن نبـسط ا ا
ـثل اال من خالل ـنـطـقي لـهذا ا ـفـهوم ا الـعـالم من اليـسـتطـيع أن يـتـوصل الى ا
تبـسيطه الى اعلى درجـات التبـسيط . لنفـترض ان هنـاك شركة متـقدمة جدا من
لـكونه من عـقل راجح وهـمة مـتواصـلة ـا  خالل جـمـيع أعضـائهـا ومنـتـسبـيهـا 
وإيثـار ليس له قرار من أجل ايصال الـشركة الى اعلى درجـات األنتاج والكمال
ـهــني واجلـمـيع يـعـمـلـون عـلى هـيـئـة  –كـروب- او فـريق عـمل واحـد  ,اجلـمـيع ا
يـتـفـانى من اجل الـفـرد والـفـرد يـتـفـانى من اجل اجلـمـيـع. علـى حـ غـرة يـكون
هناك فـرد من هذه الشركة الـعمالقة متقاعـساً عن العمل واليهتم بـقدسية العمل
أو ماتنـتجه الشركة واليهتم بسمعتها مـطلقا . جند هذا الشخص يجعل الشركة
تـتـراجـع الى اخلـلف ألن هــذا الـشـخـص أصـبح هـشــاً وبـالــتـالي يـؤثــر عـلى كل
اجملامـيع التي تركض وتـتفانى من اجل النـجاح . هذا من جهـة ومن جهة اخرى
نفـترض ان لدينـا سلسلة مـن حديد قوي جدا ولـكن توجود حلـقة واحدة من تلك
السلـسة معطوبة او مقطـوعة وبالتالي اضطر صاحب الـسلسة الى ربطها بسلك
رفع كي التـنـفـرط وتتـطـايـر الى اشالء . . هذا األمـر يـجـعل تلك الـسـلـسلـة هـشة
جدا عـلى الرغم من أن جـميع بـاق احللـقات سلـيمـة ومن حديـد قوي جـدا. نعود
الى حـكومـتنا  –مع األسف توجـد فيهـا حلقـات كثيـرة جدا هشـة جدا ألنهـا غير
مـتخـصـصة في عـملـها وجـاءت نـتيـجة احملـاصصـة واحملـسوبـية واحلـزبيـة وهذا
بـالتـأكـيد يـؤثـر على احلـلـقات األخـرى مـهمـا كانـت متـقدمـة في الـعلـم السـياسي
واألقـتـصـادي واألجتـمـاعي والـتربـوي والـصنـاعي والـتـجاري والـدبـلـوماسي ألن
ـنطـق وحرفـية مـطـلقـة وهذا احلـلقـات الـهشـة التـستـطيـع أن تتـعامل مـع الواقع 
ـال مــاجــعل بــلــدنــا يــتــحــول الى بــلــد هش فـي كل الــنــواحي عــلى الــرغم مـن ا
تدفق من النفط وغيـر النفط. فكيف يكون وزيـر صناعة دولة عمالقة مثل الكثـيرا

الـعراق وهـو خريـج اعداديـة .. إن هذا لـشيء عـجيب. لن
كسورة تصـمد السلسلة احلديدية اال بتبديل احللقة ا
بواحـدة من الفوالذ كي تـوازي بقية احللـقات وباتالي
صـاعب الـكـبـيـرة التي تصـمـد في وجه الـتـوتـرات وا
حتدث في كـل مكان تكـون فيه تلـك السلسـلة. سالما

ايها الفقراء في ارض بالدي.

صـلحة ?وما رد فعل االخرين ما الـفرق ب الشخصـية الصاحلة والشـخصية ا
من سلوك جتاههما?

ا ال ريب فـيه ان الشخصية الـصاحلة نرى انها اكـثر  قبوالً وحضوراً من ب
صـلحة وذلك اغلب النـاس بصـرف النـظر عن مـسمـياتـهم مقارنـةً بالـشخـصيـة ا
ـخـتـلف الن االصالح يـجـد نـفـسـه حـاضـراً امـام كل نـوع من انـواع الـفـسـاد و
ـصلحة غيـر مقبوله من مسمـياته وعناويـنه لكننـا جند ونتفـاجأ بان الشـخصية ا
بعض الـناس بل من اغلـبهم ال سيـما الفـاسدين منهـم الذين وصل فيـهم الفساد
اوج عـظــمـته دون غــيـرهم من الــفـاســدين الـصــغـار ويــكـمن الــسـبب في ذلك ان
صـلح يصـطـدم بقـوة ذات تاثـير صـاعق بـرغبـات و اجتاهـات ومـيول ومـصالح ا
ـفـسديـن ح يـوجـهـهم ويـرشـدهم ويذكـرهم بـحـقـيـقة اعـمـالـهم وانـفـسهم دون ا
حتـديـد او تـشخـيص واقـرب مـثـال عـلى ذلك هـو قـدوتنـا مـحـمـد صـلى الـله عـليه
وعـلى آله وسـلم عـنـدمـا كانت شـخـصـيـته يـكمـن فيـهـا الـصالح قـوالً وعـمالً قبل
الــبــعــثه نــرى ان  اغــلب قــريـش بل اهل مــكه حتــبه وتــدعــوه بــالــصــادق االمــ
وتسـتشيـره في حل نزاعاتـها وخالفـاتها ولـكن بعد بـعثـته (ص) اصبح مصـلحاً
فنـاصبوه الـعداء والعـداوة ونعتـوه بالساحـر واجملنون والـكذاب وما الى ذلك من

صلح . مصطلحات عدائية الدالئل جتاه ا
وفي ضوء مـا تقدم جند ان نتاج االنـسان الصالح يتـمحور في احلمايـة النفسية
ـهنـيـة والـعقـائـدية امـا نـتاج لـذاته من منـزلـقات احلـيـاة وانـحرافـاتـها الـقـيـميـة وا
صـلح يتمثل في احلماية واحملافظه عـلى اسرة او مجموعة او قبيلة او وطن او ا
دولة او امـة او عالم .  ولو اننا تـصفحنا الـقران الكر لوجـدناه يشير الى ذات
كن ان نطق العقل العلمي ولذلك كله  ا تقدم من حوار فلسفي  الدالله العلميه 
نــسـتــنـتج  الــقـول ان الـصـالح واالصالح يـنــبـغي تــوافـرهــمـا  في الــشـخــصـيـة
االنـسـانـيـة فـاذا غــاب الـصالح تـطـابق مـع قـوله تـعـالى (اتـامــرون الـنـاس بـالـبـر
وتنـسون انفـسكم وانـتم تتلـون الكـتاب افال تعـقلـون ) اما اذا غاب االصالح عن
الشخـصية االنـسانية انـطبقت مع قوله تـعالى ((وما كـان ربك ليهلك الـقرى بظلم

واهلها مصلحون )) .
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ــــؤلـف من زج الـــــقــــار وحـــــذر ا
بـاإلسـهـاب الـصـحـفي واحلـواشي
الــكــثــيــرة مــشــيــراً الى (ان قــار
ــقـاالت الــيــوم لم يــعـد يــحــتــمل ا
ــطــولــة الــتي تــأخــذ مــنـه وقــتـا ا
ـكن وصف قار الـيوم طويال و
ـــلــول) عــلـى حــد وصف احــد (بــا
الـكتـاب اذ يجـذبه اعالم الـصورة
والـــفــــيس بــــوك واالنــــتـــرنــــيت
والـــهــــواتف الــــذكـــيــــة وهـــو في

ســــــيــــــارته او
مــكـتــبه او في
الشارع او في
الــبــيت او اي
مـــكـــان اخـــر
لـذلك يـنـبـغي
ان يـــحـــرص
الــــــــكـــــــــاتب
الـــصـــحـــفي
على ايصال
فـكــرته الـيه
مــــن خـــالل
االختصار
وهــــــــو فن
الـــعـــصــر
ــــــــــنح و
ـــــــقــــــال ا
فـــــرصـــــة
الـــقـــراءة
والتـأثير
 وقـــد ال
يـتـصور
الـبعض
مــــــــــــــن
الزمالء
الـــصح
فـــــيــــ

الـشـباب اجلـدد ان كـتـابة
الـزاويـة الصـغـيـرة في الصـحـافة
تــعــد من اصــعب فــنـون الــكــتــابـة
الـصـحـفـيـة في حتـقـيق الـتـواصل
مع القـار و اصابـة الهـدف بدقة
ألنـهــا تـعــتـمــد االيـجــاز الـذي هـو

اصعب بكثير من االسهاب).
و خــلص الــكـاتـب طـالب ســعـدون
الى ان (ثــقـة الـقـار هي الـتـكـر
ات احلقيـقي وما عداه مـن تكر
ليس اكثر من اوراق نقدية تنتهي
قـيـمـتـهـا بـعـد ان تـخـرج من جـيبه
ويـنفـقهـا او درع او كـتاب شـكر
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وحتـــدث ايــضـــا عن (اخلـــطـــأ بــ
اجلـــســـامـــة  والـــطـــرافـــة و فــرص

حتاشيه .
مــشــيـراً الـى حـادثــة عن الــقــيــصـر
الــروسي االسـكـنــدر الــــثـالث الـذي
غـضب عــلى رئـيس الـبالط واصـدر
قـــــرارا فــــيـه: "عــــــــــــفـــــونــــا عـــــنه
مــــســـــتـــــحـــــــــــــــيـل يـــــنـــــفى الى

سيبيريا". 
وحــــ اطــــلــــعـت زوجــــته مــــاريــــا
فــيـــودوريـــفــنـــا عــلـى هــذا الـــقــرار
(قــــدمت) الــــفــــاصــــلــــة (الــــفـــارزة)
فــأصــبــحت اجلــمـلــة عــلى الــنــحـو
الــتــالي ("عـفــونــا عـنـه مـســتــحـيل
يـنـفي الى سيـبـيـريا"). وهـذا يـعني
انـــنـــا يـــجب ان نــــهـــتم بـــعالمـــات
الــتـرقـيـم كـاهـتــمـامـنــا بـالـكــلـمـات

عاني). وا
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ؤلف على اهمية الصحافة وشدد ا
االســتــقـصــائــيـة بــأنــهـا (ســتــكـون
مستقـبل الصحافـة ومبرر وجودها
ودورهــا الــرقــابي فـي الــكــشف عن
الـفـسـاد و تـشــكـيل مـسـاحـة الـرأي
الــعــام مـــنــبــهــا الى ضــرورة عــدم
اخلـــــلـط بـــــ الــــتـــــحـــــقـــــيـــــقــــات
االســتـــقــصــائــيــة والـــتــحــقــيــقــات
الــتـقــلـيـديــة االعـتــيـاديــة و مـذكـرا
بـأهمـيـة الـصـحـافة االسـتـقـصـائـية
االمـريــكـيــة في تــكـوين قــوة ضـغط
لوقف احلرب االمريكية على فيتنام
عام 1971عـنـدمـا كـشـفت صـحـيـفـة
ز الواشنطن بوست ونيويورك تا
مـأســاة الـفــيـتـنــامـيـ واخلــسـائـر
الـباهـظة الـتي تعـرض لهـا اجليش

االمريكي) .
سؤولية الصحفية و تناول فنون ا
بوصفها (مرآة صـافية تعكس بدقة
مـــــا يــــــدور في اجملــــــتـــــمع فـي كل
اجملـاالت وتـظهـر في الـوقت نـفسه
تـلقي عندما مستوى الـعالقة مع ا
يـجـد نـفـسه في مـا يقـرأ ولـلـتـدليل
عــلى ذلك هــنــاك كـتــابــات واعــمـدة
صــحــفــيــة ظــــــــــلت مــحــفــورة في
الــــــذاكـــــــرة واخــــــذت اهــــــمــــــيــــــة
جـمـاهـيــــــــريـة كـبـيـرة عـنـد الـقراء
ـــتــابــعـــة واســعــة وحـــظـــــــــيت 
ويـنتـظرهـا مـتابـعوهـا وكأن هـناك
رابـطـا روحـيـا بـ االثـنـ الـكـاتب

.( والقار

ـؤلف أيــضـاً ان يـتـوقف ولم يــفت ا
عنـد معـيار تـقو الكـاتب والكـتابة
ـــــــــواطن واإلعـالم والـــــــــعــــــــالـم وا
ـتـخـصـصة وصـعـوبـة الـصـحافـة ا
كمـا أنه اجتاز احلـدود القُـطرية في
مالحظـات تستـحق التـقدير وذهب
راصـداً ومـحــلالً لـلـقـيم الــصـحـفـيـة
اثرها في رسم قناعات الرأي العام
وتـناول أيـضاً عـلوم وفـنون االعالم
مشـيراً الى انـها من سـمات الـتطور
ــــعــــرفـي و بــــرع في تـــــوصــــيف ا
الصحيفـة بأنها الوثيـقة التاريخية
ثـم تـوقف عـنـد الــسـؤال هل يـعـتـزل
الصـحفي مـهنـته وكأني به هـنا قد
رسم حـدود الـقــنـاعـة الــتي تـكـونت
لدى ابو حـيان التوحـيدي (الوقوف
مـع الــدلـــيل بــعـــد الــوصـــول عــنــاء
وذهـول) وذهب طـالب سـعدون الى
هـارات الصـحفـية مـشيراً اهـميـة ا
الـى الـعـنــوان بـأنه (اول جــسـر الى
ذهن القـار مطـابقـا السم اإلنسان
في الداللة العـامة اخلاصة به لذلك
ينـبغي انتـقاء ما هو حـسن وجميل
ومــنــاسب من األســمــاء عــلى ان ال
فـردات جذب و شد القار يفرط 
ـــوضــــوع في عــــلـى ان يـــلــــخـص ا
الــــــوقـت نـــــفــــــسه بــــــدون (إثـــــارة
ـلة او غـرابة مـرفوضـة أو اطالـة 
كــأنـهـا ألـغـاز أو عـبـارات رنـانـة ال
ـادة التـي يؤخذ تطـابق مضـمون ا
مـنهـا ذلك الـعنـوان و أو حـشو أو

اضافة).
وجنح طـــالب ســـعـــدون أيــضـــاً في
مهـارة اخرى مشـيرا الى ضـرورتها
ـكن الــتــنـصل الـقــصــوى الـتـي ال 
ـام بقـواعد الـلغة في عنـها وهي اال
تدوين قـرار احلكم و حـيثـياته ألنه
ــثـال (إن لم يــعــرف عــلى ســبــيل ا
هذا مـحال أحـكام الـفعل  والـفاعل
ـــفـــعــول بـه والــصـــفـــة واجلــار وا
ـا يــجــعل واجملــرور وغــيــرهــا ر
الـظـالم مـظـلــومـاً واجلـاني بـريـئـاً
والــعـــكس وذلك عــنـــدمــا يــرفع مــا
يــســـتــحق ان يــنـــصب عــلى هــواه
بـالــضـد من قـواعــد الـلـغــة فـيـكـون
ــفـعــول به الــفــاعل مــفــعــوال به وا
فــاعل و عـنـدهـا يـكـون قـرار احلـكم
غـيـر صحـيح ويـخالف الـعـدل وما
تــوصل الــيه الــقــاضي فـي الــدعـوة

عروضة عليه). ا

Ÿ
ö

D
²Ý
≈

 5LzUB « Èb  …d{UŠ 5Þö « bO UIðË  «œUŽ

 WO½UL¦Ž WNJMÐ  WOM¹b «Ë WO½UC d « rNÝuIÞ ÊuO×¹ „«dð_«

هـــنـــاك حـــد فـــاصل بـــ اجلـــرعـــة
االعالمـــيــة الــثـــقــيـــلــة و الـــوجــبــة
ـعــلــومـاتــهـا االعـالمـيــة الــغـنــيــة 
ودالالتــهــا رغم احــتــمــال حــصـول
اخـتالطات بـ الـصنـفـ في اغلب
االحـــيـــان لـــدى اصـــحـــاب الـــشــأن
االعالمي الـــذين ال يــتــوفـــر لــديــهم
فـردات اوليـات عمـلهم الوضـوح 

و كيف ينبغي ان تكون? 
ـاذا تـكـون بـهـذا االجتـاه او ذاك? و

و ما الهدف منها?
احلــال ان االعالمي طـالـب سـعـدون
في كــتـــابه الــذي جـــاء حتت الفــتــة
(عـنــوان صـحــفي يــكـفي) قــد أشـار
بـوضـوح الى اخلطـورة الـتي تـهدد
فـرصــة الــصـحــفي في تــقـد نص
سؤولـية وفرص وصوله ينضح بـا
قبالت تلقي مع بعض ا الى ذهن ا
ـا يضمن التي تـفتح الشـهية له و
احـداث دهـشـة مـا في قـنـاعـات هـذا
ــتـلــقي مع فــرصــة مـتــداخــلـة في ا

صيانة قضية احلقيقة.
W¹d¼uł WDI½

واحلـال ايضـا ان االسـتاذ الـدكـتور
احـمـد عـبد اجملـيـد قـد حـذر من تلك
ه لـهذا الـكـتاب اخلـطـورة في تقـد
مشيـرا الى نقطة جـوهرية غاية في
ـــؤلف خـــاض في الـــنـــضج كـــون ا
مـــزايــا و مـــؤشـــرات يـــحــتـــاجـــهــا
االعالمي و هـــو يـــشق طـــريـــقه في
تعبة التي مهما تكون هنة ا هذه ا
ـتــأتي مـنــهـا عــصـيــة لـكن الــربح ا
يستمـد حضوره من سلـطة النزاهة
ـكن التـنـصل عنه و هي مـعيـار ال 
مـهـمـا كـانت الضـغـوط الـتي تـهدف

الى خالف ذلك.
لـقــد تـضـمن كــتـاب طــالب سـعـدون
عــنـــوانــا امــتـــدت مــســاحـــتــهــا32
ــعـرفــيــة من خـطــوة الــشـروع في ا

ـسـؤول الـتـركـيـة كـاشـعـار مـنـهم بـأن ا
جـاء خلـدمـتـهم واضـفـاء روح الـتـعـاون
واحملـبـة بـ اجلـمـيـع دون تـمـيـيـز وقد
ـة مـنـهـا حتـدث األتـراك عن عـادات قـد
وضع خــا مـن الــفــضـــة داخل احــدى
ـــــوائــــد ــــقـــــدم في ا قــــطـع الـــــلــــحـم ا
الـرمـضانـيـة للـصـائمـ واحملـظوظ من
يــعــثـــر عــلى هــذا  اخلــا ويــكــون من
ـة الـتي نـصـيــبه  ومن الــعـادات الـقــد
مــازالت قــائــمــة حلــد اآلن فــان األزواج
يـعـتـرفـون بـأخـطـائـهم ويـجـددون عـهـد
احملبـة مع تقـد الهـدايا اخملـتلـفة لهن
قابل تـقدم الزوجات عـهد احملبة وفي ا
مع خـا من الفـضـة ألزواجهن تـعبـيرا
عن الود واحملبـة وهذا مايـعتبرونه من
بـركات الـشـهر الـكـر ومن جهـة أخرى
اقـتـرحت رئـاسـة الـشـؤون الـديـنـيـة في
تـركـيــا الـصــيـام االلـكــتـروني من خالل
االبـــــتـــــعـــــاد عن وســـــائل الـــــتـــــواصل
االجـــتـــمــاعـي وضــرورة االبـــتـــعــاد عن
قـضــاء فـتـرات الــصـيـام أمــام شـاشـات
الـتـلــفـاز أو الـكـومـبـيــوتـر مـايـؤثـر ذلك
بضـياع األوقات الثـمينـة التي يجب ان
تستـثمر للـعبادات الديـنية بهـذا الشهر
الفـضيل  وفي العـاصمة الـتركيـة أنقرة
تـــبـــدأ حــركـــة نـــشــطـــة في أســـواقـــهــا
وأحـيائـهـا فـاألتـراك يـهتـمـون بـشـعـائر
ــتـنـوعــة  ولـعل رمــضـان وفــعـالـيــاته ا
أكـثـرها تـميـزا حـلقـات الذكـر الـصوفـية
الــتي يــقــوم  بـهــا بــعض األتــراك بــعـد
صالة الـتـراويح في الـتــكـيـة الـرفـاعـيـة
بأنقرة وكما يقوم الشباب برفع مظاهر

الـزيـنــة ومـصـابـيح اإلنــارة مـصـحـوبـة
بآيـات قرآنـية مـكتوبـة أيضـاً باألضواء
سـاجد والـتي تَـشتـهر بـزخرفـها فـوق ا
اإلسالمي البديع وكمـا جرت العادة فى
سك البـيوت الـتركيـة على نـثر روائح ا
ـنـازل والـعــنـبــر عـلى عــتـبـات أبــواب ا
ابــتـهـاجــا بـقــدوم الـشـهــر الـكــر كـمـا
حتـرص ربـات الــبـيـوت عـلـى االهـتـمـام
ـطـبخ ــتـنـوعــة من ا ـائـدة ا بـأطــبـاق ا
التركي الـغني باألطـعمة اللـذيذة  وتعدُ
تـركـيـا من أكـبـر الـدول االسالمـيـة التي
حتتفل برمضان احتفالًا كبيرا وبالرغم
من اخـتالف الــلـغـة والـثـقــافـات بـيـنـهـا
وبـــ الـــعـــديـــد من الـــدول الـــعـــربـــيــة
واإلسـالمـيـة فـان رمـضــان في تـركـيـا ال
تـــخـــتـــلـف أجـــوائه عن بـــقـــيـــة الـــدول
االسالمـية األخـرى اال أنه قـد تزيـد هذه
االحتـفاالت وتتـعدد مظـاهرها اخملـتلفة
كان وتبرز أكثر في تـركيا  وأن سحر ا
والـطبـيعـة اخلالبة واالجـواء الربـيعـية
الـتي يغـلب علـيـها االعـتدال  يـسهم في
توفير مناخ يـساعد على حتمل ساعات
ساجد الصيـام الطويـلة وكما تـزدحم ا
ـــــصــــلــــ ألداء صـالة الــــتــــراويح بــــا
مصطحب معهم األطفال الذين ينالون
جـائـزة من حـلـويــات عـثـمـنـلي مـاجـون
ــشـهــورة في مـذاقــهـا الــطــيب وعـقب ا
صالة التراويح في أنقـرة يتجه محبوا
ـديـنـة ــطـالـعـة في جــوامع ا الـكـتب وا
اخملـتـلـفـة وتـشـهـد مـنـطـقـة حـمـام أونو
الـتـاريـخـيـة اجلـمـيـلـة في أنـقـرة اقـبـاال
كبـيرا من الصـائم حـيث تتمـيز بعدد

ـمــيـزة واألجـواء كـبــيـر من األنـشــطـة ا
الـرمــضــانــيـة الــرائــعــة وتـتــكــون هـذه
نطقة من بيوت ومقاه ومطاعم بطراز ا
مــعــمــاري قــد أصــيل تــمــنح زائــرهـا
شعـورا باألصـالة واجلـمال واحلـضارة
الـعثـمانـية الـعريـقة وتـزدحم مطـاعمـها
بـالــزوار الـصــائـمـ الــذين يـنــتـظـرون
ــغـرب بــشـغف بــالـهــواء الـطــلق اّذان ا
وبــعـد االفــطـار تــدب احلــيـاة بــشـوارع
وزقـاق حمـام أونو حيـث تقـام فعـاليات
وســــهــــرات مــــتـــنــــوعــــة   ومــــعـــارض
وأمسـيات ومـوشحـات دينـية  وأكـثرها
سرحي و في شهر شهرة لعبة الدمى ا
رمـضـان  تـسـود أجـواء األلـفـة واحملـبة
بــ اجلـيـران و بـ األهل حــيث تـكـثـر
الـــدعــوات  وتــبــادل أطــبــاق األطــعــمــة
ــاكـوالت ــوائـد بــأصــنــاف ا وتــزيــ ا
الـشــهـيـة ويــفـضل األتـراك أن يــفـطـروا
على حـبة تـمر أو زيتـون أو قطـعة ج
يلـيها طـبق شوربـة ساخنـة اضافة إلى
خبـز البـيدا الـشهي وهي كلـمة فـارسية
تـعني الـفـطيـر وهو خـبـز يبـاع فقط في
رمـضان وتـتـشكل أمـام األفـران طوابـير
طـويـلـة قـبـيـل مـوعـد    االفـطـار لـشـراء
هــذا الــنــوع من اخلــبــز ويــلي االفــطـار
أنـواع احلــلـويــات اخلـاصــة بـرمــضـان
وأشـــهــرهــا الــغالج الـــذي يــتــكــون من
حلـيب وقشـطة وزعـفران كـما أن أجواء
الـــســحـــور لـــهــا مـــظـــهــر خـــاص لــدى
األتـراك اذ يـحـضـرون مـائـدة كـامـلة من
األكل الـتركي الـشـعبي وأهـمـها الـبورك
التركي الـذي يعجن فـجرا وتقـوم بلدية
أنقـرة بتقـد وجبـات إفطار لـقرابة 12
ألف صائـم يوميـا علـى مدار الشـهر في
خـيم رمـضـانـيـة ضـخـمـة في مـنـاطق 9
مـخـتلـفـة من الـعاصـمـة مزودة بـأجـهزة
تكييف وشاشات عرض عمالقة للترفيه
كما يـقام مسرح الـظل لتقد شـخصية
االرجــــواز وعـــواظ  وهــــو عـــلـى شـــكل
سـتارة يقـف خلـفها رجـل يحمـل أشكال
أراجـوز وهي عبـارة عن دمى مـسرحـية
تحـذلق الذي يسمى بعواظ وصاحبه ا
 يـقـدمـان عـددا من األفــكـار الـسـيـاسـيـة
والــكـومـيــديـة الـســاخـرة الـهــادفـة كـمـا
حتكي قصــــــــصا وحكـما مختـــــــــلفة
يـحــبــهــا الـصــغــار والــكـــــــبــار مــنــهـا
احلــــــــكم االنـــــــــسـانــيـة واالرشــاديـة
والـتــــــــعلـيـمـيـة والـتـأريـخـيـة    وعـند
ســاعـة الـسـحــور وقـبل االمـسـاك وأذان
ـــســــحـــراتي الــــفـــجــــــــــر يـــأتـي دور ا
اليـقـاض الـصـائــــــمـ لـوقت الـسـحور
الذي يعـتــــــــبره اجلميـع بأن فيه بركة
لــلـــصـــائــمـــــــــــ خالل هـــذا الــشـــهــر
دن الفضيل حيث جتـــــــــوب شوارع ا
فرق من الـشبـاب منهـا الراجـلة وأخرى
بوسائط نـــــــــقل صغيرة  الهدف منها
ـــــــــــنــــاطق تــــغـــطــــيـــــــــــة جــــمــــيع ا
بـوقــــــــــت قــصـيــر وهـكــذا يـومـــــــــيـا
وبــــنــــــــفس الــــطــــقــــوس الــــديــــنــــيــــة
ـانـيـة تـمـر سـاعـات والـروحـانـيـة واال
ؤمن سلمـــــــ ا الصـــــــــيام على ا
الـقــائـمــ والـصــائـمـ األتــراك الـذين
يـرجون الـقبـــــــــول والـرضى والرحـمة
ـــغــفـــــــــــرة والـــــــــثـــواب من الــرب وا

الكر .     

االتـصال بـالقـار و اهـميـة اللـغة
فـي سـيـادة الــنص و كـيـف تـكـون
اذا لـلـكلـمـة سـلـطـتـهـا الـدائـمـة و
سميت بالسـلطة الرابعة وأبى اال
ان يتـوقف عند مـقارعـة اخلطأ في
الـــــصــــحـــــافــــة ووضـع تــــعـــــريف
للـصحفي بـ النمـوذج الهاوي
ــتـــمــثل ـــتــراس ا واحملـــتــرف وا
بـالتحـليل الـسيـاسي واهمـيته في
مالحقـة احلدث وإعـطاء اسـبقـيات

اذا حصل. له 
ـؤلـف طــالب ســعـدون لــقــد تــرك ا
ــعـــرفــيـــة لــلـــخــبـــيــر الـــفــرصـــة ا
االسـتـراتيـجي مـتى يـكون خـبـيراً
بـهـذه الـصـفـة و مـتى ال يـسـتـطـيع
نيلها كمـا عرّج أيضاً على مفهوم
اإلعــداد وخـصـوصـيــته و افـتـراقه
من الــتــحــريــر احلـقــيــقي لــلــمـادة
الـصــحـفــيـة مــعـتـمــداً عـلى ادوات
الــذهن ولـيس بـاسـتـنـسـاخ أجـزاء
مـن طــــــروحـــــات اآلخــــــرين و ألن
طــالب سـعـدون اجـتـاز الـعـديـد من
الــتــجـارب وأعــد طــبــخــات حُـسى
ــهـــارة عــالـــيــة (جــمع حـــســـاء) 
تمثلت بالطبخ الذي حصل بعضه
عـلى نــار هــادئـة والــبــعض اآلخـر
عـلى مـشـاعل حــامـيـة فـقـد تـوقف
ـذيـع الـنــاجح واحلـيــاديـة عـنــد ا
ــصـداقـيـة والـبـرامج احلـواريـة وا
متـطرقـا الى قواعدهـا وما تـتطلب
الــصــحــافـة مـن الــنـفـس الـطــويل
وضـرورات التـغيـير وجنح أيـضاً
في توصيف العالقة ب الصحافة
و االعـالم والـــســــيــــاســـة و كــــذلك
هارة الالزمة االعالم واالزمات وا
الــتـي يــقــتـــضــيـــهــا االخـــتــصــار
ــقـال االفــتــتــاحي مـا وطــبــيـعــة ا
يــتــضــمن من مــعــلــومــات و رؤيـة
حتـلــيـلـيـة و نـتـائج في مـزج ذكي

وائد الرمضانية طاعم تقدم اشهى ا bz«u∫ افطار في احلدائق العامة وا

ايــام الـــشــهــر الطــعـــام أي شــخص في
حاجة الى الـضيافـة من غروب الشمس
وحـتى بـزوغ فـجـر الــيـوم اجلـديـد ومـا
زالت مـــــحــــاوالت الــــدولـــــة في اعــــادة
ة الطقوس الرمضانية العثمانية القد
قائـمة وذلك الحيـاء األجواء الروحـانية
الـــتي كــانت تـــخــيم عــلـى الــنــاس قــبل
عشرات السن ليأخذ هذا الشهر بعده
ـــاني االنـــســـانـي واالجـــتـــمـــاعي واال
ولـيــكــون مــدرســة حـقــيــقــيــة في بــنـاء
مـجـتـمع تسـوده احملـبـة وااللتـزام  كـما
ـسـاجـد مـفـتـوحـة خالل تـبـقى أبـواب ا
أوقـات الــصالة ومـا بـعـد الـصالة وهي
تقدم موائـد االفطار للصـائم وعابري
الــســـبـــيل ولـم تــخـــلـــوا الــشـــوارع من
ناطق سرادق كبـيرة تتبـناها بلـديات ا
ـــتـــبــرعـــ طـــلـــبــا لـألجــر وعـــدد من ا
والـثـواب والــتي تـوفـر وجــبـات افـطـار
عــامــرة بــكل أنــواع األطـعــمــة والــتــمـر
والــلــ والــعــصــائـــر حــيث يــتــســابق
اجلـمـيع خلدمـة جـميع الـصـائمـ على
مدى أيـام الشهـر الكر وان بـعضا من
رجـال الـدولـة والـسـيـاسـيـ يـشـاركون
الـــــنــــاس تـــــلك الـــــطــــقـــــوس من خالل
جــلـوســهم مــعــهم خالل تــنـاول وجــبـة
االفــطـار في عـمـوم مـنـاطق احملـافـظـات

- الـصــيـام في شــهـر رمــضـان مــدرسـة
لـبـنـاء مـجـتمـع يسـوده اخلـيـر واحملـبة

والسالم
يــحــكى في الــروايــات الــتــأريــخــيـة ان
الـسلـطـان أيـام الـدولـة العـثـمـانـيـة كان
يـصـدر وثـيـقـة قبل  15يـومـا من حـلول
شهر رمضان للعمل ببنودها التي تلزم
الـنـاس بـاالمـتـنـاع عن تـنـاول األطـعـمـة
ــشـــروبــات في الـــشــوارع قــبل أذان وا
ــغــرب في حــ كـانـت تـتــألف هــيــئـة ا
ـراقـبـة أسـعـار الـسـوق وهـيـئـة أخـرى
راقبة مخترقي الـبنود وأخرى لتنظيم
ـسـلـم أوقـات االمـسـاك ومن عـادات ا
األتــراك خـالل أيــام شــهـــر رمــضــان أن
تـبقـى القـصور والـبيـوت مـفتـوحة عـند
ــغــرب لــيــتــمــكن من يــشــاء الــدخــول ا
لـتــنـاول االفــطـار مـســلـمـا كــان أو غـيـر
مسلم وبالنسبة ليـق العثماني كلما
ـســتــحــقــ عـلى زاد عــدد الــفــقــراء وا
مائدة االفـطار كانت البـركات أكثر ألهل
الـدار الـذي يـفـرحون كـثـيـرا بـالـوافدين
الـيـهم خالل أيـام الـشـهـر الـفـضـيل كـما
يتـم وضع خزانـات كبـيرة في الـشوارع
اء وأنـواع الـعصـائر الـعـامة مـلـيئـة بـا
الـطبـيعـية الـباردة  وكـان أفراد الـطبـقة
الـثريـة يـفتـحون أبـواب مـنازلـهم طوال

محفـوظا في اضبـارة او اي تكر
مــادي يــنــتــهي عــمــره االفـتــراضي
ويـرمى مـا دام لـيــــــــس بـاقـيا في
عقــــــــول او قـلوب الناس اي انه
تـكون هـنـــــــاك قـنـاعة بـكتـاباته و
ـــــــهم و عــلى تــواصل هــذا هــو ا
دائـم وقــــريب الــــيــــهم ولــــيس ان
يـكون رقـما فـقط في سـجالت اعداد

العامل في هذا اجملال).
و يـــعـــلن مــــؤلف كـــتـــاب (عـــنـــوان
صـحفي يـكـفي) وصيـة يـشيـر فيـها
الى انـه (من

االفضل لـلصحـفي ان يعتـزل عندما
يــشــعــر انه عــاجــز عن حتــقـيـق مـا
ـواطن والـقار الذي يطـمح اليه ا
وضع ثقته فـيه واحسن الظن بأنه
ســيـكــون أمـيــنـا عــلى نــقل صـوته
ومــؤثـــرا فـي انـــهــاء او تـــخـــفـــيف

معاناته من امر ما).
واخلـالصـة اجلـمـيـلـة لـكل مـا كـتـبه
طالب سـعدون أنه لم يـزعم امتالكه
نــاصـيــة الــواعظ و تــلك بــحق من

ؤتمن على احلقيقة. سمات ا
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