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حتـتفي (الـزمـان) اليـوم بـاصدار
الـعـدد 7000وخالل هـذه االعـداد
حـــرصـت دومــا عـــلـى ان تـــكــون
اقــرب لــقــرائــهــا وتــقـد افــضل
خدمة صحفـية لهم وكانت لهذه
االعـــــداد قــــــصـص ومــــــواقف ال
حتــــصى ولـــــعــــالم االنـــــتــــرنت
وفـــــضـــــاء مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجـتـماعي حـصـة كـبيـرة فـيـها
ومــنـهـا مــا حـدث خالل جــائـحـة
اذ كـانت سـبـبـا لـبـدايـة كـورونـا 
اصــدار اجلــريــدة اون الين ايــام
احلـــظـــر ولــتـــكــون اول جـــريــدة
مـــحــلــيــة تـــصــدر اون الين ايــام
حظـر الـتجـوال والـعطل وبـداية
جتــــربـــــة الــــعــــمـل من الـــــبــــيت
واالستـمـرار بالـتـواصل مع قراء
اجلـــريــدة  اذ بــدأت الـــتــجــربــة
ـدير الفـني كمال باقتـراح قدمه ا
مــــصـــطـــفـى صـــالح الـى رئـــيس
الــتـــحــريـــر بـــاصــدار اجلـــريــدة
الــكــتــرونــيــا الــذي بــدوره رحب
ـبــاشـرة فـورا ـقــتـرح وقــرر ا بــا
بالعـمل الصدار اجلريدة من اول
يـوم لــلـحـظـر ولــتـكـون (الـزمـان)
الصدارة في االصـدار الكتـرونيا
ونـشــرهـا في مـواقــعي (الـزمـان)
االلكـترونـي اذ تـتمـيز اجلـريدة
بـامتالكـهـا مـوقعـ الـكتـرونـي
  /www.azzaman.comوالـثاني

 azzaman-iraq.com والــــذي 
اطالقه حـسب توجـيـهـات رئيس
حتـرير - طـبـعـة الـعراق واطالق
تـــطــبــيق اخلــبـــر الــعــاجل عــلى
الــهـواتف الــنـقـالــة ووصل عـدد
وقع الـثاني نـحو خـمسة زوار ا
مالي منذ تـأسسه في السادس

من شباط 2017 .
ـــوقــعـــان من حــيث ويــتــمـــيــز ا
الــتــصــمــيـم واالبــواب الــعــديـدة
حيث نقال اخبار العراق والعالم

واراء ابرز كتاب ومفكري العرب
ــــقــــابـالت الــــعــــلــــمــــيـــة واهم ا
والــــريــــاضــــيــــة والـــثــــقــــافــــيـــة
والسـياسيـة وكذلك نـتاجات اهم
ـثــقــفــ الــعــراقــيــ والــعـرب ا
وقـــسـم خـــاص الخــــر االخــــبـــار
الرياضية والفنية وتفردا ايضا
بـــبـــاب خـــاص الراء وكـــتـــابـــات
الــقــراء ومـقــتـرحــاتــهم وكـانــتـا
مـــرجـــعـــ رئــيـــســـ لـــطـــلـــبــة

الدراسات الـعلـيا والبـاحث في
الشأن العراقي.

امــــــــا فـي عـــــــالـم الـــــــتــــــــواصل
االجــتــمــاعـي وفي ســعي الــدائم
لـتـكـون اجلـريـدة اقـرب لـلـقـراءة

ـدير الفـني مقـترحا في 11 قدم ا
نيـسان 2014 . لرئـيس التـحرير
بفـتح مـجمـوعة خـاصة جلـريدة
(الــزمـان) عـلى فــيـســبـوك بـرغم
وجود صـفـحة خـاصة لـلجـريدة

لـكن كـان الـغـرض من اجملـمـوعـة
هو نـقل اخبار خـاصة بـاجلريدة
ـبـاشـر مع قـرائـها والـتـواصل ا
وبــــالــــيـــــوم نــــفـــــسه  اطالق
مجـمـوعة عـلى صفـحة فـيسـبوك
الــتي ســمــيت جــريــدة (الــزمـان)
طبـعـة الـعراق  اذ القت ترحـيـبا
واسـعـا وانـضـم لـهـا الـعـديـد من
الـقـراء وبــدأت اجملـمـوعـة بـنـقل
احـداث واحـتـفـاالت ومـنـاسـبـات

خـــاصـــة بـــاجلـــريـــدة وحـــفالت
تـــوقــيع كــتب لــكــتــاب اجلــريــدة
الـــبـــارزين واالحــتـــفـــاء بــاالقالم
الــعـراقــيـة الــكـبـيــرة والـفــنـانـ
الـبـارزين وغـيـرهـا من االحـداث
ـاضـية ـدة ا الـتي جـرت خالل ا
وبـعـد االقـبال والـتـفـاعل الـكـبـير
من الـقـراء اصــبـحت اجملـمـوعـة
مـــســـاحـــة جـــديـــدة لـــكـــتـــابـــات
ونتاجات ومقترحات القراء على

جـــدارهــــا او عــــلى صــــفــــحـــات
اجلــريـدة والــذي جتــاوز عـددهم
 19الـف عــــضــــو ونـــــقــــلت اراء
وابــداعـات الــكــثـيــر من الـكــتـاب
وتمـيـز كـثيـر من كـتاب من خالل
اجملــمــوعــة ومــنــهـم ثــامــر مـراد
وعـــدنـــان فــــاضل الـــربــــيـــعي و
اخـالص عـــلي الــــوزان وحـــنـــان
االمـــ وخــلــدون مـــشــعل ونــور
احـمـد الــدلـيـمي وجنم اجلـابـري
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وعالء الــعــيــسى وعــلي رضـوان
داود وفــيــان الــبــغــدادي وثــابت
االعــــظــــمـي ورســــالـــــة احلــــسن
وهـــادي عــبــاس حـــســ وكــر
جـبـار النـاصـري وجـاسم مـحـمد
هـــايس وعـــلي الـــبــدر وصـــبــيح
ثعلب ومحمد صادق السامرائي
وظــافــر الــنــوفــة وقــاسـم حــمـزه
وشـاكــر كـر عـبـد وشــاكـر عـبـد
مـوسـى الـسـاعــدي ور الـبـازي
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ونـــــضــــــال الـــــعـــــزاوي ونـــــوال
الـعزاوي وغـيـرهم الـعـشرات من
ـعذرة لـعدم الذين نـطـلب منـهم ا

ساحة . ذكر اسمائهم لضيق ا
وتـــســـعى (الــزمـــان) في فـــضــاء
االنــتـرنت دائـمــا لـتــقـد افـضل
صاعب اخلدمات لقرائها برغم ا
االقتصادية وغـيرها ونتمنى ان
نـتجـاوزهـا حتـى تبـقى (الـزمان)

. صوت كل العراقي

قبـل عام 2003 كـانت (اجلـريـدة) هي الـوسـيـلة اإلعـالمـية
األهم التي من خـاللهـا نطـلع عـلى اخـبار الـبـلد الـسـياسـية
والنشاطات الثـقافية والفكـرية واالجتماعية والـقانونية التي
هي محط اهتـمامـنا وكـان تصفح اجلـريدة صـباح كل يوم
اشبه بالـواجب الذاتي الذي نـلزم فيه انـفسنـا قبل الشروع
في أداء أعمالنـا اليومية وبـعد تغيـير النظـام السياسي عام
2003 اسـتــمـر هــذا االعـتــيـاد بـل ازداد في ظل االنـفــتـاح
واتساع مساحة حرية التعبير عن الرأي و تناول حقيقة ما
يـجـري بـحـريـة كـامـلـة و زاد معـه تـنـوع و تـعـدد (اجلـرائد)
بتـعـدد الـتوجـهـات الـسيـاسـيـة و الفـكـرية لـكن سـرعـان ما
اختفى قسم كـبير من هـذه الصحف ألسبـاب عديدة و بقي
ـبـني عـلـى أسس اعالمـيـة صــحـيـحـة وفق الـقـسم اآلخــر ا
ــعـروفـة دولـيــا في مـيـدان اإلعالم و ـعـايـيــر األخالقـيـة ا ا
كانت وال تـزال جـريـدة (الزمـان) في طـلـيعـة هـذه الـصحف
ا تـتناوله من التي بقـيت تفـرض نفسـها بقـوة على الـقراء 
مواضيع متنوعة في مختلف االختصاصات و اإلهتمامات.
وال نـبـالغ اذا قـلــنـا ان (الـزمـان) هـي واحـدة من اهم نـقـاط
ـختلف ثقـفون والسـياسيون  االلتقـاء التي يلـتف حولهـا ا
ا تتسم به من مصداقية و موضوعية في تناول توجهاتهم 
ـشوقة دوما و بال شك ـواضيع عبر صـفحاتها ا مختلف ا
أن هـذا الــنــجــاح لــلـزمــان له مــقــومــاته وأسـبــابه يــقف في
ختلف عناوينهم ومواقعهم مقدمتها مهنية القائم عليها 
فـيـها  والسـيـمـا انهـم من الـقـامـات االعالمـيـة الـتي يـفـخر
ـناسـبـة وصول اعـداد اجلـريدة فـهـنـيئـا لـهم  العـراق بـها 
الى 7000 ونــتــمــنـى لــهم االســتــمــرار فـي هــذا الــتــألق و

اإلبداع االعالمي.
{ رئيس مجلس القضاء األعلى

االعــتــزاز بــالــتــفــاتــة الــرئــيس 
مـــؤكــديـن ان (قــلـــوبــهم ســـتــظل
حتــــتــــفظ بــــاالمــــتــــنــــان لــــهـــذه

االلتفاتة).
 كـمـا تـلـقت (الـزمـان) بـاقـة زهور
مـن رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
مصطـفى الكـاظمي . ونـقل حيدر
ــكــتب االعالمي حــمــادة مــديــر ا
حتـــيـــات لــــرئـــيس احلــــكـــومـــة 
ــنــاســبــة الــرئـــيس الــكــاظــمي 
وتـمنـياته صدور الـعدد الـذهبي 
للـعامـل بـدوام التـميـز واالبداع
اعـربت والــتــألق. من جــانــبــهــا 
اســـــرة (الـــــزمـــــان) عـن خـــــالص
شــكــرهــا وتــقــديـرهــا الــعــالــيـ
ة من لدن رئيس لاللتفـاتة الكـر

الوزراء. 
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تـلـقت (الـزمـان) امس بـاقـة زهور
من فــخـامــة رئـيس اجلــمـهــوريـة
وسط فـرحة غـامرة برهم صـالح 
لـــلــعــامـــلــ بــاجلـــريــدة . ونــقل
مـــعــــاون مــــديـــر عــــام الــــدائـــرة
االعالميـة في رئاسـة اجلمـهورية
ـكتب االعالمـي للـرئـيس امـير وا
حـمود  حتـيـات الـرئـيس صـالح
وتــمــنــيــاته لـ (الــزمــان) بــبــلــوغ
اعــداد مــضــاعــفــة من نــســخــهــا
الــيـــومــيــة  مـــتــمــنــيـــاً جلــمــيع
العامـل دوام التـوفيق والسداد
خلـدمـة الـعـراق وشـعـبه والـدفاع
عن احلقيقة اينما كانت. بدورهم
عـبر الـعـامـلـون في (الـزمان) عن
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ــالـكي  قـدم رئــيس احتــاد احلـقــوقــيـ الــعــرب شـبــيب ا
نـاسبـة صدور الـتهـاني والتـبريـكات لـصحـيفـة (الزمـان) 
(يـسرني ان الـعدد سـبعـة االف . وفيـما يـلي نص التـهنـئة 
اتــقـدم لـهــيـئــة الـتــحـريــر وفي مـقــدمـهم الــصـديق الــعـزيـز
الصـحفي واالعالمي الـكبـير احـمد عـبد اجملـيد  بـأخلص
نـاسبة صـدور العدد سـبعة التـهاني واطيب الـتبريكات  
االف). واضــاف (لـقـد عــرفت الـصــحـيـفــة مـنــذ صـدورهـا
شرفة في دعم نضال الشعب من اجل احلفاظ واقـفها ا
عــلى اسـتـقـالل الـعـراق وادانـة كــافـة اشـكــال الـتـدخل في
ـعبر عن شـؤونه الداخـلية  وكانت دائـما الصـوت القوي ا
تطـلعات الـشعب وطمـوحه في احلريـة واالستقالل والـتقدم
االجـتـماعي متـمـنـيـا للـجـريـدة والعـامـلـ فيـهـا مـزيدا من
التقـدم والنجاح في اداء الرسالة االعالمية كمركز اشعاع

فكرين).  للكتاب واالدباء وا
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ـعـلـومـة دون انـطالقـتـهـا تـقـصـدت ا
انـحـيـاز لـغــيـرهـا و لـغـيـر الـقـضـايـا
ــنـطـقـة و االنـسـانــيـة في الـعـراق وا
العالم). وتابع (لـقد صنعت (الزمان)
فـي فـكــر و عــ مــقــتــنــيــهــا ورقـا و
مـرجـعـيـة خـبر مـوقعـا الـيـكـتـرونـيا 
رصـيــنـة تـثـبت عــلـمـيـة واحــتـرافـيـة
فـريق عـمـلـهـا و رئـاسـة وسـكـرتـارية
الـتـحـريـر فـيـهـا  اذ نـبـارك لـهـا هذه
ــنــاســبـة  والســيـمــا انــنــا نــتـابع ا
بــاهــتـمــام اعـدادهــا الــيـومــيــة الـتي
جعـلتنـا نعتـز بها و نقـبل دوما على
قـــراءتــهـــا). مــضـــيــفـــا (لــقـــد قــدمت
اجلـريدة ضـريبـة من الصـبر كـلفـتها
نــزف الــدم و الــعــرق هــمــا جــديـران
بالتوقير و االحترام حتى تبقى بيتا
عــامــرا من بـــيــوت االعالم الــعــراقي
الـــعـــريق  مـــبـــاركـــا لـــكم الـــتـــقـــدم
ــــواكــــبــــة وجلــــمـــهــــوركـم هـــذه وا
الصحيفة التي تعد مثاال للعطاء). 

ـكـتب هـنـأ ا الـسـامـيـة). من جــانـبه 
ــقــراطي الـــســيــاسي لــلـــحــزب الــد
الــــكــــردســـتــــاني (الــــزمـــان) بــــهـــذه

ناسبة. ا
وفـيـمـا يلي نـص التـهـنـئة  (يـسـرنا
تـقـد حتـيـة وتـقـديـر و رجـاء تـقـدم
ـنـاسـبـة بــلـوغ الـعـدد سـبـعـة آالف
لـ(الـزمــان) الـغـراء نـبـارك لـكم ادارة
ورئـــاســة حتـــريــر وصـــحــفـــيــ من
زمـــــــيالت وزمـالء داخـل الـــــــعــــــراق
وخارجه يـومكم الـسعيـد هذا و انتم
تـخــدمـون الـعـراق  والسـيـمـا قـراءه
خــبـرا وحتــلـيال ــعـلــومـة  اجــمع بـا
ودراســـة في عـــديـــد من مـــضــامـــيــر
ــاضـــيــة و ـــعــاصـــرة و ا احلـــيــاة ا

تصورا للمستقبل). 
مــشـــيـــرا الى ان (الـــصــحـــيـــفــة هي
احــــدى اهم مــــؤســــســــات الــــعــــمل
بكـر التي انطـلقت بزخم الصحـفي ا
ويـــوم وازى الــــظـــرف الـــســـيـــاسي 

إدراك مـــــهـــــني فـي الـــــتـــــعـــــامل مع
احلـقائق بـنـزاهة راجـيـاً أن تواصل
ـسـار جـريـدتـكم الـســيـر عـلى هـذا ا
وأن تــســـتــمـــر في خــدمـــة الــكـــلــمــة
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بعث رئـيس حكـومة إقـليم كـردستان
مـسرور الـبارزاني بـرقيـة تهنـئة إلى
ــنـاســبـة صـدور جـريــدة (الـزمـان) 
الـعـدد سـبـعـة آالف مـتـمـنـيـاً لـرئـس
الــتــحــريـــر وجــمــيع الـــعــامــلــ في
اجلـــــــــريـــــــــدة دوام الـــــــــنـــــــــجــــــــاح
والـسـداد.وفـيـما يـلي نص الـتـهـنـئة
(يــســرني أن أبــارك ألسـرة (الــزمـان)
الـغـرّاء ورئــاسـة حتـريــرهـا بـصـدور
الـــعـــدد ســـبـــعــة آالف فـي مـــســـيــرة
صحفـية تزخر بـعطاء رسّخت خالله
سمعة طيبة ب قرّائها وغدت منبراً
صـداقيـة الطرح رصيـناً وتـميـزت 
ــــتــــوازن مع األحــــداث ونــــقل آراء ا
ـــكـــونـــات الـــعـــراقـــيـــة مـــخـــتـــلف ا
وتـــطـــلــعـــاتـــهم). واضـــاف إن (هــذه
اجلـــريــدة تـــعـــد من وســـائل اإلعالم
هـمة وهي رقم يـعبر عن العـراقيـة ا

ـــســــتــــقـل ســـعــــد الــــبــــزاز في االعـالم ا
ــقــراطي لـدعم الــتــأسـيس العـالم حـر د
الـقــيم الـدسـتـوريـة والـقــانـونـيـة لـلـدولـة
ــا فـيه ــدنـيــة االحتـاديـة وفــقـكـم الـله  ا
عـربـا خـدمـة شــعـبـنـا بـأطـيـافه وتـنـوعه 
واكـــرادا وتـــركــمـــانـــا واشــورا وبـــقـــيــة
االطـــيــاف بـــغض الـــنــظـــر عن الــدين او
ـعــتـقــد الـســيـاسي  لــبـنـاء ــذهب او ا ا

االمن واالستقرار والرخاء). 
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اعــربت رئـيــسـة كــتـلــة االحتـاد الــوطـني
ـان اال الطـالـباني الـكـردسـتاني في الـبـر
عن تــمـنــيـاتـهــا السـرة حتـريــر (الـزمـان)
بـــدوام الـــتــألـق وهم يـــدشــنـــون الـــيــوم
اخلـمــيس صـدور الـعـدد الـذهـبي سـبـعـة
االف. وقـالت الطالـباني في بـرقية تـهنئة
تـــلـــقــتـــهـــا (الــزمـــان) امس (يـــســـعــدني
ـنـاسـبـة صـدور الـعـدد سـبـعة االف من
اجلـريـدة  الـتـعـبيـر عن خـالص تـقـديري
ـنـهـجـها والـتـزامـهـا بـالـقيم واحـتـرامي 
ـهـنـيـة الـفـنـية الـوطـنـيـة واالنـسـانـيـة وا
واالدبـيـة واالخالقيـة في تـناول الـشؤون
احملـلـيـة والـعربـيـة والـدولـيـة). واضافت
ان (اجلـريـدة  هـي بـحق مـدرسـة تـتـعـلم
منها االجيال  برغم طبيعة العصر التي
تــتـصــدره وســائل االتـصــال والـتــعـبــيـر
االلكتروني ذلـك ان ما تتضمنه (الزمان)
ـــــكن خملـــــلص ان هـــــو بـــــوصـــــلـــــة ال 
يــتــجـاهــلــهـا) واعــربت الــطــالـبــاني عن
(تــمـنـيــاتـهــا السـرة اجلـريــدة بـالــنـجـاح
والـــتـــقــدم  وال يـــفـــوتـــني ان اعـــبــر عن
تــقــديــري الــعــمــيق لــلــدور الــذي يــؤديه
اال الطالباني مـــؤسس (الـــزمـــان) رئــيـس مــجـــمـــوعــة
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“¼u—∫ منتسبو جريدة (الزمان) طبعة العراق يحيطون باقتي رئيسي اجلمهورية والوزراء



العدد من الزمان هـو األول بعد سلسلة من
اعـداد الـصــفـر الـتي ســاعـدتـنــا عـلى تـأمل
ـرآة مـالمـحـنـا وكـنـا كـمن يـرى وجـهه في ا
اول مـرة ثم يــسـعى بــعـد ذلك الـى حتـسـ
مرآه بعد ان تكون اجلريدة قد فتحت قلبها
وعـقـول العـاملـ فـيهـا لـقبـول اراء االخرين
بـقــدر من الـتــواضع وقـدر اعــلى من الــثـقـة
واالطمـئنان.سـيعـود مع هذه اجلريـدة كتاب
غـابــوا لـيـعـيــدوا مـعـهم والـيــهم قـراء غـابـوا
أيــضــا وســتــتــسـع الــصــفــحــات الصــوات
جـديـدة تخـرج من مـحـليـاتـهـا احملدودة الى
افق رحب تـتـيـحه واحـدة أخـرى جـديدة من
صــحف الــعــرب الــدولــيــة وســيـدرك الــذين
تكـسرت اقالمـهم بعـضا من الـزمن انهم لم
يكونوا من مـخلفات احلـروب والنكسات بل
هم اشبه بالـعنقاء الـتي تنفض عنـها الرماد
لتـحيـا في احتـراقهـا من جديـد. بعد ذلك ال
ــلــحـاح تــطــلق في وجــهي ذلك الــتـســاؤل ا
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ـعلـومات صـحـيحـة وكامـلة تـقلل مـتـعطـشا 
على األقـل من درجة شـغفه بـالبحـث ما ب
ـتقـطعة من ـعاني واالجزاء ا السـطور عن ا
احلـقـائـق.. صـحـافــة تـقـاوم الــتـأويل وحتل
الـتصـريح بديال عـنه ثم تـتحـمل تبـعاته بـعد
علومة اثما حتاسب ان غدا اإلفصاح عن ا
. ثـمة رأيـان يرى األول عـليه بـعض القـوان
ان مـا لــديــنــا مـن الــصـحـف يــكــفــيــنـا وان
ـــتـــلـــقـــ مـــحــاصـــرون بـــقـــدر هـــائل من ا
الضجيج اإلعالمي ومن االجـدر تقليل عدد
نابر وحشد إمكاناتها في منافذ اقل هذه ا
عـــددا. في حــــ يـــرى الـــثــــاني ان هـــنـــاك
مــتـسـعــا كـبـيـرا يــنـتـظــر من يـأتي لـيــشـغـله
ا رؤية فيضيف كلمة جديدة ولونا اخر ور
ــرة كـان قـرار مـبـتــكـرة أيــضـا. وفي هـذه ا
ــنـطق اصــدار هــذه اجلــريـدة مــشــفــوعــا 
الـرأي الـثـاني الـذي يـرى ان ال جـريـدة مثل
سـواهــا وان ال واحـدة تـعــوض عن غــيـرهـا
ـكـان كبـيـر ويتـسع لـكثـيـرين سيـأتون وان ا
الحـتـالل مـقــاعـد فـيـه وهـذا مــا نـفـعــله.هـذا

ــاذا هــذه يـــكــفي مــا لـــديــنــا من صـــحف? 
اجلـريــدة وفي هـذا الـوقت بـالـذات والى أي
مـدى تـريـد ان تـمـضي وإزاء هـذا الـتـساؤل
وانـني ال اتـردد حلــظـة في الـبــوح بـان هـذه
اجلــريــدة تــولـــد حــتى حتــيـــا زمــنــا طــويال
وطـويال جـدا فـهي ال تقـتـرن بـحاجـة ظـرفـية
عابرة وليست من مخاض االحالم القتيلة..
ومن يعرفنا يدرك تماما ان احالمنا لم تكن
يوما بال اقـدام حتملـها فوق االرض لم يبق
لـلـصـحـافـة اال ان تـكون صـحـافـة. سـقـطت
جـرائــد االيـديــولـوجــيـا واوراق الــشـعـارات
ــنـابــر وبـقـيـت احلـاجـة الى ونــزل مـعـتــلـو ا
عـلـومـات الـصـحيـحـة الـتي ال تـتـحرج في ا
علومة تتكون شرعية الظهور وحيال هذه ا
الـفـكـرة ونـزعـتـهـا في االجـتـهـاد.. واذا كان
هــنــاك من طـمــوح لــهــذه اجلـريــدة فــهـو ان
تــكـون صــحــافـة مــعـلــومــات قـبل ان تــكـون
صــحــافــة تـنــظــيــر واســتــطـراد ودوران في
ــا االحــراش الن الــقــار الــعــربي اتــخم 
يـكفي من الـنـظريـات واالفـتراضـات ومازال

في كل األزمـنـة ســيـبـقى هـنــاك من يـجـلس
عـلى االريـكـة ومـقـاعـد الـقـطـارات في زوايا
ـقاهي لـيغـطي رأسه بـجريـدة فال ترى اال ا
بعض اطـراف أصابـعه. لتـخمن من يـجلس
خـلـفــهـا وقـد غــدت مـثل سـتـائــر تـعـزله عن
الضـوضاء والـثرثـرة والنمـيمـة وسيأتي من
ـرات التي رأيت فـيها يقـول انك تذكـرني با
وائد وأخرى تمسح صحفا ترصف عـلى ا
بهـا القـيعـان ال بل ان النـاس ح يـهرعون
الى جـثـة مـلـقاة عـلى األرض ويـبـحـثون عن
شيء ما يـغطـون به.. لن يجدوا عـندئـذ غير
جـريـدة.. لم تـكن صـلـتـهم بـهـا ان يـقـرأوها
وحـسب اليس فـي كل هذا مـا يـدل على ان
شهد اجلريدة ما تـزال جزءا من منـشآت ا
اليومي لإلنسان وانها في كل هذه الدقائق
ضـيف يـومي مـألـوف مــتـداول وسـتـسـتـمـر
كـذلك مادامت ثـمة عـيـون تقـرأ وايد تـشرع
صفحـاتها وكأنـها تفرد اشـرعة البحر.. ثم
تدعكها وترمي بها في الفضاء.. وبعد هذا
تــســألــني هل مــا زال لــلــجــريـدة دور او ال
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بـحـيث يسـتـمـر الـتدفق الـقـومي الـعـروبي في حدوده
ــدنـيـة الـسـلـمـيـة وقـوة زخـمه الـثـقـافـيـة الـرسـالـيـة ا
نبعث بقوة من مكامن وينفتح الطريق امام االسالم ا
دنّية كبته لتكون الـصحيفة منبـراً لدعاة االعتدال وا
ــون الــتــدفق الــروحي الــهــائل لــلــرســالـة الــذين يــد
احملـــمــديـــة ويــحـــافــظـــون عــلـى قــيم الـــتــعـــايش في
ـنابت ويـنأون مـجتـمـعات عـربيـة متـنوعـة االعراق وا
ـســلــمـ ــســلــمـ وغــيــر ا عن تـكــفــيــر اآلخـر من ا

ـقـراطـيـة (التـي كانت ويـقـبـلون بـقـواعـد الـلـعـبة الـد
ـاضي) مـحدودة في حـتى أواخـر تـسعـيـنـات الـقـرن ا
بلدين أو ثالثـة بلدان عربـية فقط وكان عـلى صحيفة
تـســعى لــلـســيــر في االشـواك  –تــطــبع داخل الــعـالم
الـعـربي وخـارجه وتـوزع نـسـخـهـا في اكـبـر عـدد من
رور  –أن الـدول الـتي تـسـمح اجـهزتـهـا الـرقـابـيـة بـا
س حتـتـمي بقـواعـد مهـنـية تـتحـاشى الـشخـصّـنة وا
بـكـرامـات االفراد والـعـقـائـد وكـان كـثـيـر من كـتّـابـها
ومازالوا يتدثـرون بلغة غزيرة في القيمة ورفيعة في
ـتخـاصـمـون عـلى أمل ان االسـلـوب لـكي يـحـتـمـلـهـا ا
يـلتـقي فـرقـاء العـقـائـد على مـشـروع بـناء دول مـدنّـية
وهو اخليار الذي بدا قبل أربعة وعشرين عاماً خياراً
جــذابـاً وسط الـفــوضى.. وهـا هــو الـيـوم يــبـدو اكـثـر
جـاذبـيــة وسط بـحـيــرات الـدم الـتي تـخــلـفـهـا حـروب
ِــلل والـنِــحَل.. اذ ال حـيـاة إال الـقــبـائل والــطـوائف وا
بقـبول اآلخـر وادامة االسـتعـداد للـتعـايش معه وكـنا
وما نـزال نظن ان أية معـركة ال تنتج رابـحاً وخاسراً
بل تـتــمـخض عن خـاسـرين فــقط يـهـيـمـون في خـراب
مـجتـمعـاتهم واوطـانهم.  تـلك هي رسـالة (الـزمان) ما
تزال.. وسـتـبـقى والسـيـما في الـعـراق الـذي تـناوبت
عـليه االختـبارات لـقياس قـدرته على الـتحمل والـبقاء
في مـكانه وحـجمه شـعبـاً وارضاً. كـان الهـاجس وما
يـزال هـو كـيف يـحـتـوي الفـكـر الـعـربي عـبـر مـناراته
ـسـتـمـدة من (نـقاء ومـنـهـا (الـزمـان) اوهـام الـتـفـوق ا
الـــسالالت) او (اســتـــيــراث االصــالـــة) أو اإلنــتــســاب
ـوهـوم ألدوار قـدريّـة فـوق طـاقـة الـبـشر مـثل الـزّعم ا
بـأن افــراداً حق لـهم مــا ال يـحق لـسـواهـم العـتـقـادهم
انهم (منتدبون ومكلفون من السماء) لكي يحل بديالً
ُـصـانـةُ حقـوقه عـنـهـا مـفـهـوم الـدور اخلالّق لـلـفـرد ا
الـذي يـأخـذ من اجملتـمع عـلى قـدر مـا يـعطـيه وتـعـلو
مـنــزلـته بـاحـتـسـاب مـا يــبـدعه ويـنـجـزه ال بـحـسـاب
أوهـام من انـتـسب الـيه من (نـقاء) الـساللـة والـعـائـلة
همات والقبيلة والطائفة. إن عناوين كبيرة من هذه ا
ـا تستـطيع صحـيفة ان التي أدرجـها هنـا هي اكبر 
تـقوم به لـكن مهـمة حـراسة نـظام الـقيم والـدفاع عنه
كـانت وسـتـظل مـن مـهـمـات الـفـكـر ووسـائـله وأدواته
وسـاحـات عـمــله.. ومـنـهـا االعالم تـضيء حـيث يـحل
الظالم وتوقظ الضمـير ح تموت الذِمة وتشهد على
ـظـلـــــــوم عن مــنـبــــــر لــصـوته الـظــلم يـوم يــبـحـث ا

وحـــــامل آلالمه.
هل اسـتطـاعت (الزمـان) ان تقـوم بذلك كـله..? سيـكون
اجلواب من غـير تردد: كال.. لكـنها حـاولت وستحاول
الـى جـانب أتـرابـهـا ومن يـتــشـابه مـعـهـا الن سـكـوت
صـحـيـفـة هـو مـوت ضـمـيـر.. وحـ تـمـوت الـضـمـائر
يـتسيّـد الظـلم والفـساد والـقسـوة في كيـنونـة تعطّش
فـيــهـا االنـسـان مـنـذ سـاعـة اخلـلـيـقـــــــــــة الى الـعـدل
ــا اغـدقه الــله عــلى اخلـلق واحلــريـة واالســتـمــتـاع 
والــكــون من روح وجــمــال..  اال يــكــفي أن نــحــاول..?
ونـظل نـحاول.. مـثلـمـا حاول من سـبـقنـا.. وسيـحاول
من يأتــــــي من بــــعدنا حتــــــى ال يحل الطـــــوفان.

والـقيّـمون عـلى الصـحيفـة سوى حـراس على الـذائقة
ـقــال أو رأي بل يــنـتــظـرون ــعـنــويـة ال يــعــبـثــون  ا
الـصـباح لـيـقـرأوا مـا نـشرتـه الصـحـيـفـة حـالـهم حال

قرائها في اي مكان.
 مرةً وجـدها بـعض الـقراء شـديدة الـصبـر والتـهذيب
فـعابـوا عـليـهـا نقـصـان حيـويـتهـا ومـرةً وجدهـا قراء
ـشـاكسـة فـعـابـوا علـيـهـا سـرعة آخـرون مُغـالـيـةً في ا
الــــغــــضـب وقــــصــــر الــــنـــفـس.. وفي احلــــالــــتــــ لم
تكن(الزمان) كـتّاباً وصحفيـ ال شديدة الغضب وال
عــالـيــة الـتــهـذيب لــكن الــذي كـان ومــا يـزال هـو ان
زمانـها كان يُـقلـبُهـا على صفـيح ساخن فـتشـتاط ناراً
ا ثم يـلـقـيـها فـي بحـر مـتـجـمد فـيـصـيـبهـا الـذهـول 
يـظنه الـناس تـهـذيبـاً وصبـراً وهو مـا ال تـملـكه مهـنة

الصحافة مهما تعقلّت.. ومهما جتملّت !
ن يـكتب فـيها ومن يـقرؤها  وصارت (الـزمان) مُلـكاً 
ووثـيقة عقد بينهما.. كـاتباً وقارئاً يحدو من اسسها
ثم من ادارها وتـولى امرها األمل في ان تكون سجالً
لالزمـنـة الـصـعـبـة الـتي دوّنت وقـائـعـهـا فال يـقـرؤها
حـاضـر هــذا الـزمــان وحـسب بل يــعـود الـيــهـا قـار
ــسـتـقـبل ايــضـا يـوم يــسـعى الى وثـيــقـة عـادلـة عن ا
وقـــائع زمن مـــضـى وافـــكـــار رجـــال ونـــســـاء دونـــوا

معلقاتهم على صفحاتها.
 ومـنذ اخلـطوة االولى اخـتارت(الـزمان) مـسلـكاً وعراً
وسـط الـتــيـارات الــسـائــدة في اإلعالم الـعــربي آنـذاك
الـذي كانـت هيـمنـة احلكـومات عـليه شـبه مطـلقـة عدا
اسـتثـنـاءات محـدودة ضـعيـفة االداء عـمـلت من خارج
الـوطن الــعـربي وحتـول االعـالم الـعـربـي الى سـاحـة
ـتـخاصـمة وكـانت ابـرز تلك صـراعـات ب االنـظـمة ا
ـعارك مـا خاضته حـكومـات العـلن وحكـومات الظل ا
ــتـمـثــلـة بـاجــهـزة االسـتـخــبـارات في كل من لــيـبـيـا ا
والـعـراق والـسـعوديـة الى جـانب ايـران الـتي نـشطت
شترك ب ذلك بعـد الثورة عام  1979وكان القـاسم ا
الــربــاعي هــو غــنى الــدول وثــراؤهــا وقــدرتـهــا عــلى
تـشـغـيل صـنـاعة االعـالم اما الـدول الـعـربـيـة االخرى
االقل غـنىً فـلم تـكن غـائـبـة عن حـلبـة الـصـراع لـكـنـها
اعـتـمـدت عـلى قـدرات أقل ومـهـارات اكـبـر لـتـتـحـاشى
ـضادة وتـعمل في الـسر بـهدف االحـتواء الهـجمـات ا
ورد الفعل وكان الـعالم العربي بعـد حرب الكويت قد
انقـسم عـلى ذاته عـلى نـحـو لم يعـرفه مـنـذ قـيام دوله
احلـديثـة بدايـة الـقرن الـعشـرين وهـو امر لم يـحصل
ة في أدق مـراحل اختـبـار الوجـود الـعربي ابـان هـز
اخلــــامس مـن حـــزيـــران(يــــونـــيـــو)  ?1967وبـــدا أن
االنـقـسام الـعربي في حـاجة ألدجلـة نفـسه واالحتـماء
شروع الـقومي العربي بأغطيـة فكريـة بعد تصـدع ا
وعـدم وجـود بـديل ايـديـولـوجي جـاهـز وكان االرجح
ان يــكــون الــبـديل هــو االسالم الــســيــاسي بــوجـوهه
ـتعددة ومستويات عمـله اخملتلفة وتدرّج إيقاعه من ا
الـوعظ الى اجلـهـاد. في حـ ان اليـسـار الـعـربي كان
قـد تـقـهـقـر في وقت مـبـكـر ولم تـبقَ مـنه غـيـر مـنارات
فكـرية متـبعثـرة لكنهـا ظلت حيـوية ونشـطة وخاصة
في مـا كانت تمثله من طاقة نقـد وحتدٍ للنظام العربي
الـتـقــلـيـدي الـسـائـد ووسـط تـلك احلـيـرة واضـطـراب
الرؤى كـان األمر الذي يـعتمل في الـبيئـة الثقـافية هو
مــحـــاولــة الــولـــوج في مــســـار آمن مع بـــدء تــســاقط
ـثلة ـنظـومة الـعربـية ولـم جتد (الـزمان)  ا
بشخـوصها وكـتّابـها غيـر اللوذ في
خـــيــار تــشـــجــيع قـــيــام الــدولــة
دنيـة وتعبـيراتهـا االجتمـاعية ا

ـلكـها الصـعالـيك ويكـتب فيـها الـكبار من صـحيـفة 
الـصحـفـيـ والـكـتّـاب.. لـيـحل اخلـادم بـدل اخملدوم..
وتـتـغـيـر قـواعـد االغـتـراب الـصــــحـفـي عـنـد عـــــــرب
الـهـــــــجــرة. لـقـد حــدث انـني كـنت اكــتب في جـريـدة
عـربية مقال كل اسبـوع باشتراط ان ال حتذف كلمة
او تــضــاف أخــرى حــتـى حــصل ان حــدثــني رئــيس
حتريرها عن صعوبة نشر مقال فهم انه يتضمن نقداً
لـلــرئـيس الـســوري الـراحل حـافـظ االسـد وتـمـنى ان
احـذف عـبارات او اسـتـبدلـهـا بدعـوى ان لديـه طبـعة
تــصــدر من بـيــروت حــيث تــوجـد تــهــديـدات ســوريـة
ــطـابــعه ومــكــاتـبه فــقــلت له: لن احــذف حــرفـاً ولن
استبـدل كلمة بـسواها هـذا ما لديّ.. امـا ان تنشروه
كما هو او استودعكم الله واتوقف عن النشر لديكم..
 وظن الـرجل انــني ال اقـصـد كل كــلـمـة قــلـتـهـا او ان
الــدنــيـا ســتـضــيق عــلي ولن اجــد مـكــانــاً انـشــر فـيه
مـقـاالتي والـتـقيـنـا في الـلـيلـة الـتـاليـة وسـألـني ماذا
سأفعل بعد ان تـوقفت عن النشر في صـحيفته فقلت
له: سـأصـدر جـريدة يـومـيـة جـديـدة من لـنـدن حتى ال
اكـون رهينـة لدى احد.. وال افـقد حريـتي وهي اعز ما
املك. اغـلب الظن ان صـديقي اشفق عـليّ وهو يراني
ض شهران حتى صدرت (الزمان) مجرد حـالم ولم 
لتـكـون واحـدة من اربع صـحف عربـيـة كـبيـرة تـصدر
من الـعاصمـة البريـطانيـة تتـنافس مع من سبـقها في

الصدور.
 وبقـي السـؤال كـيف غـامر مـهـاجـر مطـارد بـاخلوض
ــ والـــطــامــحـــ الــذين ال في بـــحــر يـــبــتــلـع احلــا
ـقاربـة بـ احالمهـم وقدراتـهم.. وب يـسـتطـيـعون ا
طــمـوحــهم وطـاقــتـهم عــلى حتـمـل اخملـاطــر وحتـريـر
العـقل من ارتهانه للـمال وكان مـا كان اخترت االسم
حليـاديـته واسـتـذكـاراً السم جـريدة عـراقـيـة شـجـاعة
غـرّدت مــنـذ اربــعـيــنـات الــقـرن الـعــشـريـن بـفــارسـهـا
ــرحـــوم تــوفــيق ومـــؤســســهـــا الــصــحــفـي الــرائــد ا
الــســمـعــانـي والــيــوم بــعـد عــشــريـن عــامــاً صـارت
(الــزمــان) حــقـيــقــة في تــاريخ الــصــحــافـة الــعــربــيـة
ـنـامة وبـغداد احلـديـثة طـبـعت في لنـدن وبـيروت وا
والـبـصرة ونـشرت مـكـاتبـها في انـحـاء العـالم وباتت
مـــوضــوعـــاً لـــلــبـــحث في الـــعــديـــد من االطـــروحــات
ـية ووقـفت امـام الـقضـاة في كل مـرة اشـتكى االكـاد
عـليـها سـياسـيون وطـامحـون بعـضهم مـا زال حاكـماً
ـال وآخرون متـحـكـمـاً في مراكـز الـسـلـطة والـقـوة وا
حكـموا ثم تسـاقطوا بـارادة محكـوميهم..  واسـتمرت
هجر تسـتقطب قوافل حكايـة (الزمان) في الوطـن وا
الـصـحـفيـ احملـتـرفـ من الـروّاد والـشـبـاب ومـئات
الـكـتـاب الـبارزيـن من العـالم الـعـربي الـذين يـتـحدّون
ـوانع ويـنـأون بـأنـفسـهم عن الـكـوابح ويـتجـاوزون ا
تـــمـــزيق االوطـــان والــعـــبث بـــالــســـلم االهـــلي ومس
ذاهب واعابة الكرامات الشخصية واهانة االديان وا
ـا يـنـدرج في اطار ـنـابت القـومـيـة واالجـتـماعـيـة  ا
مـيثـاق مـعـنوي واخالقـي مفـهـوم لكـنه غـيـر مدوّن او
ـعنـوي لدى ـاط التـعـاقد ا هـور وهـو نوع من ا
تحضرة و عندئذٍ اليعدو الشعوب ا
رئــــيس الــــتــــحــــريـــر

لعلّي من ب أولـئك الذين ظنوا أن الـورق هو حافظةُ
ذاكـرة الفرد والناس مـعاً لذلك حيـثما حلـقتُ متحدثاً
في االثــيــر كــنت اشـــعــر عــلى الــفــور أن حــزمــةً من
الــضــوء تالشت فـي حــزم أكــبــر تــمأل هــذا الــفــضــاء
بـالريح مـثلـما تـمأله بالـصوت والـضوء أمـا الورقة
فــكــانت ومـا تــزال مـوطــنــاً آمـنــاً تـلــتـقـي فـيه روحي
بروحي وقلـبي بعـقلي في إيقـاع نادر لـفن رفيع هو
فن نـقل االفـكـار من مـعـتـملـهـا في الـعـقل والـروح الى
رمـوز مدوّنـة هي الـكلـمـات وهو فن يـبـرع فيه اثـنان
االول كـاتب والـثـاني قـار يـكـمل أحـدهـمـا اآلخر في
عالقـة شـخـصـيــة مـبـاشـرة تـخـتـلف عن تـلك الـعالقـة
ـذياع يخاطب العمومـية ب مـتحدث في التـلفاز او ا
عـموم اجلـموع وال يـعطي انـسانـاً وحده ذلك الـشعور
قـصود لفرديته وذاته فتنتفي في الفضاء الفذ بأنه ا
تلك العالقـة اخلاصـة ب كاتب وقـار كالهمـا يعرف
اسـرار الـكـلــمـات احـدهـمـا يـدوّن رمـوزه واآلخـر يـفك
ـا ظـلت الـعالقـة اخلـاصـة طالسـم هـذه الـرمـوز.  وطـا
ب فرد وآخـر اعمق وأدفأ مـن العالقة الـعمومـية ب
فـرد ومجـمـوع فان احلـاجـة الى الـصحـيـفة والـكـتاب
ستظل حيوية ويقّظة هنا ال يعُوض عنها اتصال عبر
االنــتــرنت او خــطــاب من عــلــو عـبــر الــتــلــفــزيـون او
ـذيـاع. ويـوم ولـدت فكـرة اصـدار جـريـدة الـزمان في ا
نــيـســان من عـام  1997كـان مـن احلـمــاقـة ان يــغـامـر
بـإصدار صـحيفـة كبـرى فرد هـو مجـرد شخص واحد
أيـقظ الــغــضب مـا كــان يـحــلم به طــويالً ويــخـطط له
مراراً ولم يفعله فإذا به يختار منافسة صحف كبرى
تــقف وراءهــا دول ومــشــايخ ومــخــابـرات جــاءت الى
لـندن حـيث مربط العـرب الهـارب من اوطـانهم بـحثاً
ن عن احلــريـــة او بــحــثــاً عـن الــوجــاهـــة.. احلــريــة 
خسرهـا في وطنه حتت قمع او اسـتالب او تهميش..
ن مَـلكَ كل شيء مادي من ثـروة وبنـيان والوجـاهة 
ـا يـعـرف عـنـد ـعـنـويـة..  لـكـنه افـتـقـر الى الـقـيـمـة ا
العـرب بـالـوجاهـة فـجـاء الى اوربـا للـتـحـلل من عـقد
نــقص مـركـبــة كـأنه يـقــول ألتـرابه من مــالـكي الـثـروة
ـكانـة ان تـمـلّـكه مـشـروعـاً يـؤثـر في الرأي وفـاقـدي ا
الـعام ويـنطـلق من لـندن سـيعـوضّه عن شـعور عـميق
بــالـنـقص الـروحي والــثـقـافي بـعــد أن ظنّ أن تـغـيـيـر

كان هو تغيير للمكانة. ا
وسيـخطر في البـال ان رجاالً من مالكي الـثروة ظلوا
يـتـحـسـسـون عـلى الـدوام من نـظـرة ازدراء مـن شـاعر
مـفــلس.. وجتــاهل من كــاتب مـتــعـفـف امـام ثــرواتـهم
والــقـــابــهـم فــقـــرروا ان أقــصـــر طـــريق لــرد االزدراء
والــتـجــاهل هـو ان يــنـشـئــوا صـحــفـاً يـضــطـر هـؤالء
(الــصـعـالـيك) من الـكــتّـاب والـشـعـراء لـلــكـتـابـة فـيـهـا
والـعـمل مـأجـورين لـديـهم والـظن يـغـلـبـهم بـأن هؤالء
سـيــكـونـون اتـبـاعـاً مـسـتــأجـرين. اخـتـرنـا ان نـصـنع
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طبعة العراق 

5  s

بيروت

اسبة صدور العدد  7 االف من صحيفة الزمان  ارسل هنا تهنئة الى
الـعـاميـ فـيهـا وعـلى راسهم رئـيس الـتحـريـر وصاحـب قنـاة الـشرقـية
االخ الـعـزيـز سـعـد الـبـزاز و رئـيس حتـريـر الـزمـان طـبـعـة الـعراق االخ

العزييز احمد عبد اجمليد
وانـتم حتتفلـون بصدور العدد  7 االف من الـزمان اجد نفـسي محتفال
معكم فانا منذ سنوات بعد ان احلت نفسي على التقاعد للعمل اليومي
وجـدت نــفـسي مــعـكـم في الـزمــان اكـتـب مـا اريــد وانـتم تــنـشــرون مـا
يصـلكم. ال يكفي الشكر لكم  فانـا منكم. ويكفي ان اذكر ان ما نشرته

في الزمان عام  (50)  2019 مقاال وفي عام 2020 (39) مقاال.
الـزمان الـصـحيـفة الـعـراقيـة التي اثـبـتت مكـانتـها فـي تاريخ الـصحـافة
العـراقية وال اقول ان الصـديق البزاز اثبت مـكانته في االعالم العراقي
عمـوما قبل وبعد صدرو الزمان وشـقيقتها قنـاة الشرقية  فقد عمل في
االعالم الـعـراقي  فـي فتـرات سـابـقـة ومـن ذلك وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـية

(واع) واثبت جدارته.
اقــرا احـيـانـا  رغـبـة بـعض الــكـتـاب تـرشـيح الـبـزاز رئــيـسـا لـلـحـكـومـة
ــا هـو فـيه انــا  واثق بـجـدارته لــكـني اقـول الـعـراقـيــة النـقـاذ الــبـلـد 

بصراحة ان االعالم العراقي يخسر اعالميا كبيرا اذا  ذلك.
ثقف الذي اما الـصديق الزميل احمد عـبد اجمليد فهو مـثال لالنسان ا
ـليشـيات والدول يديـر صحيـفة يومـية في بـلد تتـنازع علـيه االحزاب وا

شرقا وغربا.
ا اذكره انني اصدرت بعد االحتالل مجلة أن فاتصل البزاز زاخيرا 

عارضا دعمها واكون وهي ضمن مؤسسته.
ـهم في كـمـا اذكـر اني كـنت ضـمن الـرواد الـذين قـامـت الزمـان بـتـكـر
نـاسـبـة حـريـة االعالم بـحضـور االخ احـمـد عـبد بـغـداد عام  2005  

اجمليد.
ناسبة بلوغي الــ وال انسى ان قـناة الشرقية  عرضت فلم فـيدو عني 

 88 عاما في  12 حزيران احلالي
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اعـلنت احلـكـومـة مـبـاشـرة الـبنك
ــــركـــزي الــــعــــراقي بــــتـــمــــويل ا
ــصـــرف الــعـــقــاري وصـــنــدوق ا

االسـكـان  لـلــبـدء بـعــمـلــيـة مـنح
ـواطــنـ قــروضـا لــشـراء وبـاء ا
وحــدات ســـكــنـــيــة  دون فــوائــد
ـدة تــسـديـد  20 عـامـا. وقـال و
تـحـدث بأسم مـجـلس الوزراء  ا

ــصـــرف الـــعـــقــاري بـــتــمـــويـل ا
وصــنــدوق اإلســكـــان بــأكــثــر من
تـريــلــيـون و 800مـلــيــار ديــنـار
( ـنـحــهـا لــلـمــواطـنـ تـمــهـيــدا 
ـــبــادرة ســتـــمــنح واضــاف ان (ا

الــقــروض دون فــوائــد ومــحــددة
لـشـراء وبــنـاء وحـدات ســكـنـيـة)
وتابـع ان (مدة تـسـديـد الـقروض
واطن على  20عاماً وستحفز ا
شراء الـوحدات الـسـكنـية). وافق
اجمللس الوزراء على قرارات عدة
ــفــوضــيــة مــنــهــا يــخص عــمل ا
ــسـتـقــلـة لالنـتــخـابـات الـعـلــيـا ا
االنتـخـابات. وقـال بـيان امس ان
(اجملـلس عــقـد جـلــسـته بــرئـاسـة
مصطفى الكاظمي ناقش خاللها
تـطــورات االحــداث في الـبالد اذ
اسـتـعـرضت اجلـلـسـة االجـراءات
احلـكـومـيـة في مـجـاالت الـوقـايـة
والـسيـطـرة الـصـحـيـة الـتـوعـوية
للحـد من انتـشار كورونـا وتأم
اللقاحات) الفتا الى ان (اجمللس
ـفـوضـية ضيـف رئيس مـجـلس ا
ـناقـشـة احـتـيـاجـاتـهم وتـسـهيل
ــبــكــر في اجــراء االســتــحــقــاق ا
مـوعــده في الـعــاشـر من تــشـرين
ـوافقة قبل  حيث تمت ا االول ا
ـفـوضـية  عـلى اسـتـمـرار عـمل ا
وتأجيل اسـتثنـاءها من اجراءات
ايـــــجــــــار اخملـــــازن) وتـــــابع ان
(اجملـلس وافـق عـلى تــخــصـيص
ــالـــيـــة ثالثـــة مــلـــيــارات وزارة ا
ديـــنــــار الى أمـــانــــة بـــغـــداد من
احــتـيــاطي الــطــوار لــتــوســعـة
شـارع  77 وشـارع 80 وطــريق
بـغـداد- كـوت  رسـتـمـيـة وإعـادة
القابلوات الى مـسارها الصحيح

قدمة واصفات الفنية ا بحسب ا
من وزارة الـكـهـربـاء اضافـة الى
إقرار الستراتيجية الوطنية ألمن
البنى التحتية احلرجة مع االخذ
بـــعـــ االهـــتـــمـــام رأي االمـــانـــة
الـعــامـة لــلـمــجـلس). فـي تـطـور 
تـــرأس الـــكــــاظـــمي اجــــتـــمـــاعـــا
للمجلس الوزاري لالمن الوطني
جـرى خالله بــحث مـســتـجـدات ا
الوضاع األمنية. واشار الكاظمي
في مــــســــتــــهل االجــــتــــمــــاع الى
(اجلـهـود الـكـبـيـرة الـتي تـبـذلـهـا
ـــخــــتـــلف الـــقــــوات االمـــنــــيـــة 
صــــــنـــــوفــــــهـــــا لــــــبـــــسـط االمن
واالسـتــقــرار ومـحــاربــة االرهـاب
ومالحـقة الـعـصـابـات االجـرامـية
التي حتاول زعزعة االمن) داعيا
الـقـيــادات االمـنـيــة والـعـســكـريـة
واالسـتــخـبــاريـة الى (مــضـاعــفـة
اجلـهـود من اجل تـوفـيـر الـبـيـئة
الـصــحـيــة واآلمـنــة لـلــمـواطــنـ
ولـــلـــمـــرشـــحـــ وذلك مع قـــرب
قبلة بهدف تشجيع االنتخابات ا
شاركة الواسعة واطن على ا ا
فــيـــهــا) مــبـــيــنـــا ان (هـــنــاك من
يـــــحــــاول ان يـــــصـــــنع الـــــيــــأس
ـواطـنـ واالحـبـاط في نــفـوس ا
لــغـــايـــات مــعـــيـــنــة) مــؤكــدا ان
(لــلـمــواطــنــ مــتـطــلــبــات حــقـة
وواجــبــنــا تــوفـيــرهــا مـع وجـود
حتــديـات كــبــيــرة تــواجه بــلــدنـا
لكـنـنا نـعمل بـكل طـاقتـنـا لتـذليل

هـــــذه الـــــتــــحـــــديـــــات وتـــــأمــــ
ولــفت احـــتـــيــاجـــات الـــشـــعب) 
الـــكــــاظـــمي الـى ان (احلـــكـــومـــة
وصــلـت الى مــرحـــلــة جـــيــدة من
انـتـاج الـطـاقـة الـكـهربـائـيـة لـكن
هناك استـهداف متكـرر ومقصود
البــــراج الـــــطـــــاقــــة فـي عــــدد من
احملــافــظــات تــؤثــر في ســاعــات
ـنـاطق  بـالطـاقـة وتـفاقم تزويـد ا
واطـن موجها كل من معاناة ا
ـعاجلـة هذه قيـادات العـمـليـات 
اخلروقات وحـماية ابـراج الطاقة
ومالحقـة اجلمـاعات االجـرامية)
ومــضـى الــبـــيــان الى الـــقــول ان
(االجـتـمـاع اســتـعـرض االوضـاع
االمــنــيــة في قــضــاء الــطــارمــيـة
وجرى التوجيه ببذل كل اجلهود
عـاجلة اخلـروقات لتـعزيـز االمن 
واطـن من اجلماعات وحماية ا
االرهــابــيـة) وتـابـع ان (اجملـلس
اقـر تــوصـيــات الــلـجــنـة الــفـنــيـة
ـشـروع تـكـامل بـيـانـات الـعـدالـة
ــشــروع اجلــنــائــيـــة وتــنــفــيــذ ا
باشـراف وزارة الـداخـلـيـة والزام
ـوكـلـة ـهـام ا الـوزارات بـاجنـاز ا
ــشـروع فـضال عن لــهــا ضـمـن ا
اسـتـمـرار الـعمـل الجنـاز مـشروع
سمة الدخول االلـكترونية  حيث
عــــــــرض الـــــــفــــــــريق اخملــــــــتص
ــشـروع تــطـورات بـاســتـكــمـال ا
الــــعــــمل فـــــيه وحل االشــــكــــاالت
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بـــحـث رئـــيس إقـــلـــيم كـــردســـتـــان
نــيـجـيـرفـان الــبـارزاني مع الـعـاهل
االردنـي عبد الثاني  افـاق التعاون
ــــشــــتـــرك وســــبل تــــعـــزيــــزه في ا
اجملــاالت االقـتـصـاديـة. وقـال بـيـان
تـلقته (الـزمان) امس ان (البارزاني
الـــتــقى فـــور وصــولـه الــعـــاصــمــة
ــلك عــبــد الــله االردنــيــة عــمــان بــا
الثاني  وجرى بحث افاق التعاون
ــشــتـرك  والســيــمــا في اجملـاالت ا
االقتصادية) وكتب البارزاني عقب
تغريـدة على تويتر تـابعتها الـلقاء 
(الـزمـان) امس قال فـيـها (أسـعدني
ــلك عــبــد الــله في االجــتــمــاع مع ا
عمان وبحثا خالل اللقاء العالقات
الــثــنــائــيــة بــ الــعــراق و األردن
والـتعاون االقـتصادي و الـتحديات
اإلقـلـيـمـيـة وقـضـايـا أخـرى حتـظى
ـــشــتــرك) واضــاف بـــاالهــتـــمــام ا
ـتجذرة مع (نـثمن عـالياً عالقـاتنا ا
األردن ونــتـطـلع لـتـعــزيـزهـا أكـثـر).
ووصـل الـبـارزاني الى االردن امس
 وكـــان في اســتــقــبـــاله في مــطــار
األميـر فيصل ـلكـة علـياء الـدولي  ا
بـن احلـســ ورئـيس جلــنـة أمــانـة
عــمّـــان واحملــافظ عــمّــان وعــدد من

ـسؤولـ والسفـير الـعراقي لدى ا
األردن. بــــــــــــــــــدوره  وصــف فــالح
مسـتـشار رئـيس االقـليم مـصـطفـى 
همة (زيـارة البارزاني إلى عمـان با
نطقة من كانـة االردن في ا  نـظرا 
وجـهة نـظر أمـريكـا التي سـيزورها
ــلـك قــريــبــا.وقــال مـــصــطــفى في ا
تـــصـــريح امـس ان (هـــذه الـــزيــارة
تـــــــــأتـي فـي إطـــــــــار اجلـــــــــهـــــــــود
الــدبـــلــومــاســيــة لـــرئــيس االقــلــيم
لــتـوطــيـد الــعالقــات وتـبـادل اآلراء
وخـلق فـهم مشـتـرك للـقـضايـا التي
تـــهم اجلــانــبــ ومـــنــهــا عالقــات
ــمـلــكــة الــهـاشــمــيـة االقــلــيم مع ا
وعـالقــات الــعـــراق واألردن فــضال
ـنطـقـة والتـفاهـمات عن اسـتـقرار ا
الــسـيـاسـيــة ومـلف اإلرهـاب). وفي
الـسـليـمانـية  أعـلن رئـيس مـجلس
احملــــافـــظـــة  آزاد حــــمه أمـــ أن
الـلجان األمـنية عـقدت اجتـماعاً مع
وحــــدات الـــــســــبــــعــــ في قــــوات
الـبيـشمـركة للـتبـاحث بشأن إطالق
الـــنــار الــذي شــهـــدته احملــافــظــة 
مــــشـــيــــراً إلى اعــــتـــقــــال عـــدد من
ـتهم على خـلفية احلادث. وقال ا
أمـ في تصـريح امس إن (الـلجان
األمـــنــيــة في احملـــافــظــة ووحــدات
الـسبـع بـقوات الـبيـشمـركة عـقدا

اجـتـماعـاً مخـصصـاً حلادث إطالق
الــنـــار الــذي شــهــدته احملــافــظــة)
واضـــاف انه ( تــوقـــيف عــدد من
األشــخــاص بــتــهــمــة إطالق الــنـار
ـسـلح ــشـاركـة فـي االشـتـبــاك ا وا
وسـيتم اعـتقال عـدد من األشخاص
اآلخـــريـن تـــبـــاعــاً) الفـــتـــا الى انه

(جـرى االتـفـاق عـلى تـشـكـيـل جلـنة
أمــنــيــة مــهــمــتــهــا الــتــحــقــيق في
احلادث). ووقع قبل يوم اشتباك
مــسـلح بـ قـوتـ أمــنـيـتـ بـحي
ــا أسـفــر عن إصـابـة ســرجـنـار  
سـتة أشخـاص بجروح).كـما وقعت
مــواجـهــة بـ جنل مــسـؤول وآمـر

لــواء في كــركـوك.وبــحـسب شــهـود
ــواجـهــة وقـعت أمـام عــيـان فـإن (ا
نـطقة مـبنى غـرفة جتـارة كركـوك 
قــوريــة بـ جنل رئــيس مــحـكــمـة
كـركوك وآمـر لواء في قوات األمن 
بــــــــــدأت بـــــــــالــــــــــتـالسـن ومـن ثم

االشتباك). 
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حــقـقت وزارة الـنـفط ايـرادا يـفـوق
اخلـمسة مليارات دوال من مبيعات
ــاضي. اخلـــام خالل شــهــر ايــام ا
وقـال بيان تلـقته (الزمان) امس ان
ــتـحــقــقـة (مــجــمـوع الــصــادرات ا
ـــاضي  بــحــسب خـالل الــشــهــر ا
االحـصائـية النـهائيـة الصادرة عن
شــركـة تــسـويق الــنـفـط الـعــراقـيـة
ســومـو بـلـغت  89 مــلـيـونـا 881
الــفــا و 268 بـــرمــيالً  بــايــرادات
بــلــغت خــمــســة مــلــيـارات و 917
مـــــلـــــيـــــونـــــا و  932 الف دوالر)
مـشـيـرا الى ان (مجـمـوع الكـمـيات
ـصـدرة من احلقـول الـنفـطـية في ا
وسـط وجـنـوب الـعــراق بـلـغت 86
مـليونا و 820 الفا و 355 برميال
 امـا من حقـول كركوك عـبر مـيناء
فــقــد بــلــغت الــكــمــيــات جــيــهـــان 
ـصـدرة ثالثـة مالي  و 60 الـفـا ا
و 913 بـــــرمــــيال) مـــــبــــيـــــنــــا ان
صدرة  حتميلها من (الـكميات ا
ـيــة مـخــتـلــفـة قــبل  32شــركـة عــا

اجلــنـسـيـات  من مـوانئ الـبـصـرة
وخور العمية والعوامات االحادية
عـــلى اخلــلــيـج ومــيــنـــاء جــيــهــان
الــتـركي فـي مـا بــلغ مــعـدل ســعـر
البرميل الواحد  65.842 دوالرا).
كـما نفت الوزارة ما تناقلته مواقع
الـــتــواصـل بــشـــأن إغالق مــنـــافــذ

جتـهـيـز الـبـنـزين عـالي االوكـتاين.
ـنــتــجـات واكــدت شــركــة تـوزيـع ا
الـنفـطيـة في بيـان امس ان (مـنافذ
الــتـجـهــيـز تـعـمـل بـشـكل مــسـتـمـر
وانــسـيـابـيـة عـالـيـة) مــشـيـرة الى
ـطـابـقات (قـيـام الـشـركـة بـإجـراء ا
الــدوريـة والـفـحـوصـات في بـعض

مــنـافـذ الــتـجــهـيـز خالل الــيـومـ
ـــا ادى الى تـــوقف ــاضــيــ   ا
الـتجـهيـز لبـعض احملطـات لبعض
الـوقت) ودعـا الـبـيـان الى (توخي
ــــعـــــلــــومــــات الـــــدقــــة فـي نــــقـل ا
واســــتــــقــــاءهــــا مـن مــــصــــادرهـــا

الرسمية). 

 —U _« ·UM ≈ WLJ  fOz— vFM  ¡UCI «
 ÊU e « ≠ œ«bG

نـعى مـجـلس الـقـضاء االعـلى  ,رئـيس مـحـكـمـة اسـتـئـناف
االنبـار االحتادية حميد نـوري بديوي الذي وفاه االجل اثر
مـرض عـضال. وقـال بيـان لـلمـجلس تـلـقته (الـزمان) امس
ان (رئـيس الــقـضــاء فـائق زيــدان يـتــقـدم بــأحـر الــتـعـازي
وساة لالسـرة القضائيـة ولعائلة الـفقيد بديوي  ,رئيس وا
مــحـكــمـة االنــبــار الـذي وفــاه االجل اثــر مـرض عــضـال),
واضــاف ان (الــراحـل كــان عــلـــمــا من اعالم الـــقــضــاء ,
مـتمـيـزا بأدائه الـقـضائي ومـعـروفا بـشـجاعـته وكـفاءته وال
تأخـذه في احلق لومة الئم وسوف تبقى ذكراه راسخة في
ـؤسـسـة الـقـضـائـية). وقـدم احملـافـظ علـي فـرحان تـاريخ ا
الـدليـمي الـتـعـازي بـوفـاة بـديـوي. وقـال الـدلـيمـي في بـيان

تلقـته (الزمان) امس أنه (بـقلوب مـؤمنة بقـضاء الله وقدره
غـفور له رئيس زيـد من احلزن واأللم نـعى الدليـمي ا و
مـحـكمـة استـئـناف االنـبار  الـذي وفـاه االجل بعـد صراع
رض رحم الـله الفـقيـد واسـكنه فـسيح جـنانه). وفي مع ا
ذي قـار  ,أصــدرت مـحـكـمــة حتـقـيق الـنــاصـريـة مـذكـرات
ادة  226من قـانون الـعقوبـات بحق قـبض وفقـا الحكـام ا
ـتـجـاوزين عـلـى الـقـضـاء أثـنــاء لـقـاءهم بـرئـيس عـدد مـن ا
محـكـمـة اسـتـئنـاف احملـافـظـة . وذكـر البـيـان ان (احملـكـمة
اتـخــذت اإلجــراءات الــقــانــونــيــة بـحـق األشــخـاص الــذين
انتهـكوا حرمة احملكمة وجتـاوزوا على مالكها أثناء الدوام
الـرسمي) ,الفتـا إلى انه ( اإليـعـاز إلى اجلـهات األمـنـية

بتنفيذ مذكرات القبض). 
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دعـا رئـيس مـجـلس النـواب مـحـمد
احلـــلــبـــوسي الــذي يـــزور بــاريس
ــاني  حــالــيــا عــلى رأس وفــد بــر
نـظيـره الفـرنسي ريـتشـارد فيران 
الى حـث الشـركـات الفـرنسـيـة على
ـساهمـة في اعمار الـعراق وكذلك ا
اعادة فتح اخلط اجلوي ب بغداد

وباريس. 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(احلــلــبـوسي الــتـقـى خالل زيـارته
الـى بـــاريس رئــــيس اجلــــمـــعــــيـــة
الـوطـنـيـة فـيران  وجـرى مـنـاقـشة
ا شـترك  تـفعـيل العـمل النيـابي ا
لـه من أهـمـية فـي تـمـت الـعـالقات
شترك الـثنائية وتعزيـز التعاون ا
بـ البلدين فـي اجملال االقتصادي
واالســــتـــثـــمــــاري وكـــذلك اجملـــال
ــكــافــحـة األمــني واالســتــخــبـاري 
اإلرهـاب) وشـدد احلـلـبـوسي عـلى
(أهـمية دخـول الشركـات الفرنـسية

ـشـاركـة إلى الـسـوق الـعـراقـيـة وا
فـي إعـــادة اإلعــمـــار واإلســـراع في
ـشــاريع الـســتـراتـيــجـيـة تــنـفـيــذ ا
وصل ومترو بغداد ومنها مطار ا
ـعلق وعـدد من مـشاريع الـطاقة) ا
وتــــابع الـــبــــيـــان ان (اجلــــانـــبـــ
ـبذولة إلعادة اسـتعرضـا اجلهود ا
افـــتــتـــاح اخلط اجلـــوي بــغــداد –
بـــــاريـس وضــــرورة اإلســـــراع في
ـــا له من أهـــمـــيــة في افـــتــتـــاحه 
الـتـفـاعل االقتـصـادي ب الـبـلدين
ــــصـــرفي فــــضالً عن الــــتـــعـــاون ا
لـــتـــســهـــيل فـــعـــالـــيــات الـــقـــطــاع

االستثماري).
 مـن جانبه  اعـرب فيران عن (دعم
بـالده الـــكــــامل لــــلـــعــــراق وحـــفظ
سيادته ودعم تعزيز قدرات الدولة
العراقية واالستمرار بالتعاون في
احلــــــرب ضــــــد داعـش أمــــــنــــــيــــــا
واجهة الفكر واسـتخباريا وفنيـا 
ـــتــطــرف) مـــؤكــدا (رغــبــة بالده ا
الــدخــول إلى الــســوق الــعــراقــيـة

ــــســـاهـــمـــة فـي إعـــادة إعـــمـــار وا
الـــعـــراق) وأشـــار إلـى  (اجلـــهــود
التي تبذلها فرنسا في هذا اجملال
ــهــام بـرئــاســة وزيـر وأن خــلــيـة ا
اخلــارجــيـة الــفـرنــسي تــهـدف إلى
تـشـجيع الـشـركات الـفـرنسـيـة على
الــــعــــمل في الــــعـــراق) وتــــابع ان
(بـالده تدعم مـلف عـودة النـازح

ــــدن وإعـــــادة االســـــتـــــقــــرار فـي ا
احملررة). 

كـمـا طـالب احلـلـبـوسي بـفـتـح مـقر
لـلــوكـالـة الـفـرنـسـيــة لـلـتـنـمـيـة في
بــغــداد. وذكــر الــبــيــان ان (رئــيس
ــان الـــتــقى رئــيـس مــجــلس الـــبــر
الـشيوخ الـفرنسي جـيرار الرشيه 
وبــحــثـــا الــعالقــات بــ الــبــلــدين
وتـعزيـز التعـاون الستـراتيجي في
مـــجــال االقــتـــصــاد واالســتـــثــمــار
واألمـن حملــاربــة تــنــظــيم داعش)
واشـار احللبوسي الى (أهمية دعم
الـعـراق أمنـيا واقـتصـاديا من أجل
حتـــقــيق االســتــقــرار) داعــيــاً إلى

(تـــوســـيـع مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات
الـفرنـسيـة باالستـثمـار في العراق
ـــشــاريع واإلســـراع في تـــنــفـــيــذ ا
ـتـفق عـلـيـهـا ب االسـتـراتـيـجـية ا
الــبــلــدين بــاإلضــافـة إلـى ضـرورة
فـتح مقرٍّ للوكالة الفرنسية للتنمية
في بــغـداد لـتــسـهـيل تــقـد الـدعم

االقتصادي للعراق).
 بــــــــدوره  أعـــــــــرب الرشــــــــيـه عن
(اســـتــعــداد بـالده لــتــقـــد الــدعم
لــلــعــراق ســيــاســيــاً واقــتــصــاديـاً
وأمـنياً) مـبينا ان (فـرنسان بصدد
تــقـد خــبـرتـهــا والـدعم بــاألفـكـار
واالســتــشـارات لــتـشــكــيل الـغــرفـة
مــجــلس الــتــشــريــعــيــة الــثــانــيــة 
االحتـــاد في الــعـــراق واســتــمــرار
الــــتــــعـــاون حملــــاربــــة الـــتــــطـــرف
ساهمة في دور أكبر واإلرهـاب وا
إلعـــــادة الــــبـــــنــــاء واإلعـــــمــــار في
الــعــراق) مــؤكــدا أن (بـالده تــبـذل
جـهـوداً لتـعزيـز سبل الـتعـاون ب

البلدين). 
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ــــتــــظـــــاهــــرون في كــــربالء جــــدد ا
والــبـصـرة دعــواتـهم الى احلــكـومـة
بـالكشف عن قتلة الـناشط وتوفير
اخلـدمـات للـمـناطق الـتي تـعاني من
سـوء الـبـنى الـتـحتـيـة. وقـال شـهود
عـــــــيـــــــان في تـــــــصـــــــريـح امس ان
تـظاهـرين جتـمعوا (الـعشـرات من ا
فـي ســاحــة االحـــرار وسط كــربالء 
ـطالـبة احلـكومـة بالـكشف عن قـتلة
ـتظـاهرين). واكـدت والدة الـشهـيد ا
ايـهـاب الـوزني انهـا (لن تـتـخلى عن
دم جنلها  وستبقى تطالب اجلهات
ــعـنــيـة حـتـى الـكـشـف عن اجلـنـاة ا
ومــحـاسـبـتـهم). وقـطع أهـالي احلي

الـعـسكـري في قـضاء أبي اخلـصيب
طــــريق ــــحــــافــــظــــة الــــبــــصــــرة 
الـــفـــاوبـــاجتــاه مـــركـــز احملـــافـــظــة
احـتجـاجاً عـلى عدم إكـمال مـشروع
خـــدمــــات الـــبـــنى الـــتــــحـــتـــيـــة في
ــتــظــاهــرون في مــنــاطــقــهم.وقــال ا
تـــصــريح امس إن (االحـــتــجــاجــات
لـلمـطـالبـة بسـحب الـعمل مـسـتمـرة 
ـنفذة لـلمشـروع كونها من الـشركة ا
مـتلكئة منذ عام 2012)  الفت الى
شروع  76مـليار ونسبة ان (قـيمة ا
وسـبق وان الــتــنـفــيـذ مــنــخـفــضــة 
طـالـبـنـا بـاسـتبـدال الـشـركـة بـأخرى
رصــيـــنــة تــنــفــذ األعــمــال بــصــورة
سـريـعـة  بـسـبب مـا يـعـانـيه أهـالي
ـنـطـقـة من مـشـاكل كـبـيـرة وجتـمع ا

ــــيـــاه اآلســــنـــة وعــــدم وجـــود أي ا
خـــدمـــات عـــلى اإلطالق) مـــؤكـــدين
(تـصعيد اخلطـوات االحتجاجية في
حــالـــة عــدم اســتــجــابــة احلــكــومــة
ــشــروعــة). احملـــلــيــة لــلـــمــطــالـب ا
واصـدرت  28دولـة بـيـنهـا الـواليات
ـتـحدة ودول اوربـيـة بيـانـا يشـيد ا
بـقـرار العـراق في تنـظيم انـتخـابات
ـسـاءلة مـبـكـرة لكـنه انـتـقـد غيـاب ا
ـئـات خالل الـتـظـاهـرات فـي مـقـتل ا
قــبـل عـامــ وجــرائـم االســتــهـداف
ـــدافـــعـــ عـن حـــقــوق وتـــرهـــيب ا
اإلنـسان والصـحفي والـعامل في
ـــــــرشــــــحــــــ مــــــجـــــــال اإلعالم وا
لـالنــتــخـــابــات. وجـــاء في الـــبــيــان
ـشتـرك الذي الـقته سـفيـرة هولـندا ا

مـــونـــيك فـــان دالــ خالل جـــلـــســة
جملـلس حقوق اإلنـسان التابع لأل
) نـــعــرب عن ـــتــحــدة فـي جــنــيف ا
االسـف الـــشـــديــــد بـــســـبـب تـــفـــاقم
االحـتـجـاجـات في الـعـراق وحتـولت
الـى اعمـال عنف ادت الى اسـتشـهاد
نـحو 700 مـتظـاهر) مـشيرا الى ان
(احلـكومة العراقية التزمت بوضوح
ـحـاسـبـة مـرتـكـبي أعـمـال الـعنف
ـلف لــكن نالحظ ان الــتـقــدم بـهــذا ا
كـــــان مــــحــــدودا حــــتى اآلن) وحث
الـبيان بـغداد على (جتـديد التـزامها
وتـعــزيـز جـهـودهـا من أجل تـطـبـيق
ــعـايـيـر ــا يـتالءم مع ا ــسـاءلـة  ا
الـــدولــيـــة لـــلــمـــحــاكـــمـــة الــعـــادلــة
واالجـراءات الـقـانـونـية) مـعـربا عن

(قـلقه الـبالغ ازاء التـقاريـر عن تزايد
ـا في ذلك الــتـرهـيب والـهــجـمـات 
ــدافــعــ عن ــتــظــاهــرين وا ضــد ا
حـــقـــوق االنــســـان والـــصــحـــفـــيــ
والــــعــــامــــلـــــ في مــــجــــال اإلعالم
ـرشـح لالنـتخـابات) وتـابع ان وا
(احلق بــالـتــجـمع الــسـلــمي وحـريـة
تـاسيس اجلمـعيات وحـرية التـعبير
واالعـالم ضـروري في اجملــتــمــعـات
ـــقــراطـــيـــة ومن اجل حـــقــوق الـــد
االنـسان) داعـيـا الى (تفـعيل جـهود
احلــكــومــة خلــلق بــيــئــة آمــنـة لــكل
الـــعــراقــيــ  كـــمـــا طـــالب مـــكـــتب
ـــفـــوض الـــســـامي وبـــعـــثــة اال ا
ـسـاعــدة الـعـراق بـزيـادة ــتـحـدة  ا
ـسـار الــقـائم عــلى حـقـوق تــعـزيــز ا

االنــــســـان في الـــعــــراق وتـــوفـــيـــر
ـسـاعـدة الضـروريـة لـلسـلـطات من ا
اجـل حتــقـــيق الـــتـــزامـــات الـــعــراق
الــــدولــــيــــة بـــاحــــتــــرام احلــــريـــات
االســـاســـيـــة مـــثل حـــقـــوق حـــريــة
الـتعبير والتجمع السلمي للجميع).
وشـملت الئحة الدول الراعـية للبيان
كال مـن استراليـا والنمـسا وبلـجيكا
ـــــارك وكـــــنـــــدا وقـــــبـــــرص والـــــد
انيا واسـتونيـا وفنلنـدا وفرنسـا وا
وايـسلندا وايرلندا وإيطاليا والتفيا
وليختنشتاين ولوكسمبورغ ومالطا
وهــــولـــنــــدا والـــنــــروج وبـــولــــنـــدا
والـبــرتـغـال ورومـانـيـا وسـلـوفـاكـيـا
واســبــانـيــا والــســويـد وســويــسـرا

تحدة. وبريطانيا ووالواليات ا
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شـهدت مشاريع ميناء الفاو الكبير
الـــتـي أبـــرمت عـــقــــودهـــا من قـــبل
ـوانئ الــعـراق الــشـركــة الـعــامـلــة 
الـتــابـعـة لـوزارةالـنـقل حـركـة عـمل

متسارعة .
وقـال فـرحان مـحـيسن الـفـرطوسي

ــــديـــر الـــعــــام أن (وزارة الـــنـــقل ا
ومـــوانى الــعــراق عـــازمــتــان عــلى
تـنـفـيـذ مـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر كـونه
ــشـروع االهم في الــعـراق والـذي ا
ســيــكــون رافــدا رئــيــســيــا مــهــمــا

لالقتصاد الوطني). 
وذكــــر انـه   األعـــمــــال فـي جـــزء
الــطــريق الــرئــيــسي بــطـول ( 6.5

كم) واالنــتــهـاء من تــنـفــيـذ أعــمـال
طــبــقــات الــســبــيس واالســتــمــرار
CBM  بــأعــمــال تــنــفــيــذ طــبــقــة
خـلـيط مـن احلصـو والـرمل تـعـالج
بـاالسـمـنت وخـلـطـهـا في اخلـبـاطة
ــيـــنــاء بـــنــسب ـــركــزيـــة داخل ا ا
مـطـابقـة للـمواصـفـات القـياسـية ..
ورش مــــــادة ( الـــــبــــــرا كـــــوت )
لـلـتـهـيـئـة لـلـبـدء بـأعـمـال الـتـبـلـيط
بـــطــبــقــة األســـاس ودراســة فــقــرة
إضافية لتنفيذ محددات األرصفة (
الـــكــيــرب ) جلـــانــبي الـــطــريق مع

اضافة طبقة حماية للمنحدرات).
وتـــابع الـــفــرطـــوسي  ان (مــوانئ
الـعـراق تتـهـيأ لـلـبدء بـعـقد مـحـطة
احلــاويـــات ايــضــا فــيــمــا وصــلت
مـعـدات  تثـبـيت التـربـة الى مواقع
الـســداد الـصـخـريـة وهـذا سـيـعـزز
اإلسـراع فـي العـمـل اذ  االنـتـهاء
من إجـراء الـفـحـوصات اخملـتـبـرية
لـنمـاذج حتسـ التربـة باسـتخدام
خـلط كمـيات مخـتلفـة من األسمنت

للوصول إلى قيم قابلية االنضغاط
ـنـاسـبة ـطـلـوبـة ونـسب اخلـلط ا ا
ـعـدة وقــد بـدء الـعـمل الـتــجـريـبي 
تــثــبــيت الــتــربــة ومــقــارنــتـهــا مع
الـنتـائج اخملتـبرية بـغيـة احلصول
عـــلى الــنـــســبــة االفـــضل لــكـــمــيــة
ـستـخـدمة في مـعـاجلة األسـمـنت ا
وحتـــــســــــ خـــــواص الـــــتـــــربـــــة
واالسـتمـرار باعـمال الـدفن للـسداد
اذ  الــوصـول إلى مــسـتـوى 1.0
اء فـي بعض مـتـر فـوق مـسـتـوى ا
ـقـاطع ).و أجرت الـشـركة الـعـامة ا
ـــارســة حلــريق ـــوانئ الــعــراق 
افـتـراضي فـي مـيـنـاء خـور الـزبـير
لـــبــيـــان مـــدى جــاهـــزيـــة أنــظـــمــة
الـــسالمـــة واألمــان وفـــرق الــدفــاع
ــدني في مـوانئ الــعـراق  . وقـال ا
الــفــرطــوسي (حــسـب تــوجــيــهـات
وزيـر الـنـقل الكـابـ ناصـر حـس
الــشـبــلي بـعـد حتــول مـيــنـاء خـور
الـزبير الى ميناء نفطي بنسبة 98
ئة وبقاء رصيف واحد لألعمال بـا

الــتــجـاريــة من أصل  13رصــيف 
لـــذا اصــبح عــلـــيــنــا الـــتــشــدد في
إجــــراءات الــــسالمــــة واألمــــان في
األرصـــفـــة كـــافــة لـــلـــحـــفــاظ عـــلى
الــسالمــة الــعــامـة"   مــؤكــدا قـرب
ـيـة لـبـيـان الــتـعـاقـد مع شـركـة عــا
جــــودة ودقـــة عـــمل مــــنـــظـــومـــات

السالمة واألمان في األرصفة)  . 
من جــانـبه بـ مـديــر مـيـنـاء خـور
الـزبـيـر حـيـدر فـاخـر ( إنـنـا كـإدارة
لـلـمـيـنـاء جنـري جوالت تـفـتـيـشـية
بــــالـــتـــعــــاون مع قـــسـم الـــسالمـــة
واألطـفــاء في الـشـركـة لـبـيـان مـدى
ـنـظـومات في جـاهـزيـة عمـل هذه ا
حــال حــدوث طــار  ). فــيــمــا بـ
مــــعـــاون مــــديـــر قــــسم الــــسالمـــة
واالطـفاء في الـشركة سـعد علي ان
(عــمـلـيـات اخــتـبـار مــدى جـاهـزيـة
ـنـظـومـات جتـري وفق عــمل هـذه ا
جـــدول زمـــني مع الـــتــأكـــيـــد عــلى
إجـراء عملـيات الصـيانة والـتأهيل
نظومات بصورة مستمرة). لهذه ا
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وزير الـثقـافـة والسـياحـة واالثار
حـــــسن نـــــاظـم خالل مـــــؤتـــــمــــر
االســبــوعي ان (هــنــاك إجـراءات
ـلف لـدى احلـكــومـة لالهـتــمـام 
ـــــركــــزي اإلســـــكــــان اذ بـــــادر ا

خاض فريق القوة
اجلوية بكرة القدم
امس االربعاء مباراة
مهمة مع فريق الكرخ
في ختام اجلولة
الثانية والثالث من
منافسات الدوري
متاز  والتي تسعى ا
الصقور من خاللها
الى تعزيز صدارتها
في ترتيب الدوري
واالبتعاد عن اقرب
منافسيها. نتيجة
باراة على موقع ا
(الزمان) االلكتروني.
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سجـلت وزارة الصـحة والـبيـئة 6297
اصــابــة بـــفــايــروس كـــورونــا وشــفــاء
 4034 حــــــالـــــة وبــــــواقع  33 وفـــــاة
ـــوقـف الـــوبــــائي جــــديـــدة. واوضـح ا
الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان) الـيـومي 
امس الى ان (الـفحـوصـات اخملـتـبـرية
الــتي اجـــرتــهـــا مــخـــتــبـــرات الــوزارة
حلـاالت مـشتـبه اصـابـتهـا بـالفـايروس
بـــلـــغت  49 الـــفـــا  حـــيث  رصـــد
  6297 اصـــــــابـــــــات فـي جـــــــمـــــــيع
احملـافظات) واضـاف ان (الشفاء بلغ
 4034 حــــــالـــــة وبــــــواقع  33 وفـــــاة
جديدة) وتـابع ان (اكثر من  27 الف
ضاد شخص تـلقى جـرعات الـلقـاح ا
نتـشرة في بغداد في منـافذ التلـقيح ا

واحملافظات).
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{ طـهـران - ا ف ب : أعـلـنت طـهران
إحـــبـــاط عـــمـــلـــيـــة تـــخـــريب كـــانت
ــنــظــمــة تــســتــهــدف أحــد مــبــاني ا
اإليرانية للطاقة الذرية ولم تؤّد الى
وقـــــــوع أضـــــــرار وفـق مـــــــا أفـــــــاد
الـتـلـفـزيـون الـرسـمي امس األربـعاء.
وأوردت وكـالـة األنـبـاء والـتـلـفـزيـون
اإليـرانـية إيـريب نـيوز عـلى مـوقعـها
االلـكـتـروني "صـبـاح امس األربـعاء
فــشــلت عــمــلـيــة تــخــريب ضــد أحـد
مــبـاني مـنـظـمــة الـطـاقـة الـذريـة ولم
تـــــتــــســـــبب بـــــأي ضــــرر مــــادي أو
بشرى.وأضافت نظرا الى اإلجراءات
ـتخذة حلمايـة األماكن العائدة الى ا
مــنـظـمـة الـطـاقــة الـذريـة  حتـيـيـد
عـمــلـيـة هـذا الـصـبـاح قـبل أن تـضّـر
ـبـنى ولـم يـتـمــكن اخملـربـون من بــا

مـــتــابـــعـــة مــخـــطــطـــهم. ولم يـــقــدم
ـبـنى الــتـلـفـزيـون تـفـاصــيل بـشـأن ا
ــســتـــهــدف ومــكــانه أو طــبــيــعــة ا
الـعمليـة التي تأتي في وقت تخوض
طـهران والقوى الكبرى مباحثات في
فـيــيـنـا سـعـيـا إلحـيـاء االتـفـاق حـول
بـــــرنــــامج إيـــــران الــــنــــووي الــــذي
ــتــحـدة انــســحــبت مــنه الـواليــات ا
أحـــاديـــا قــبـل ثالثـــة أعــوام.وســـبق
لــلـجـمـهـوريــة اإلسالمـيـة أن اتـهـمت
عـدوتها اإلقـليمـية اللـدودة إسرائيل
ــعـارضـة بـشـدة لـالتـفـاق الـنـووي ا
بــالـوقـوف خــلف سـلـســلـة عـمــلـيـات
تــخـريب طـالت مــنـشـآت لــتـخـصـيب
الـيورانيـوم وعملـيات اغتـيال طالت
عــددا من عـلـمـائــهـا الـنـوويـ خالل

اضية. األعوام ا
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تــــمــــيــــزت الــــصــــحــــيــــفــــة
بـاسـتـقاللـيـتـهـا الـكـامـلة اذ
التـــأثــيــر عــلـــيــهــا من هــذا
الــــطـــرف أو ذاك ومـــهـــمـــا
كـانت صفته أو جهته التي
يـنتـمي اليـها وقـد حافظت
الــصـحـيـفـة عــلى بـريـقـهـا
ونــكـهـتـهـا اخلـاصـة الـتي
ـئـات تــمـيـزت بـهـا  بـ ا
طبوعات من الصحف وا
احملــلـيـة والــعـربـيـة وكل
هـذا جـاء بجـهود مـهنـية
مـخلصة وإدارة حريصة
مـــنــصـــفــة مع اجلـــمــيع
ونــحن نـحـتـفي بـالـعـدد
ســـــــــبــــــــعـــــــــة آالف من
صــــحــــيــــفــــة الــــزمـــان
نـــســتــذكــر بـــكل فــخــر
وعـــرفــان تــضــحــيــات
إخــوتـنـا وزمالئـنـا من
الـــــــصـــــــحــــــفـــــــيــــــ
واإلعـالميـ الشـهداء
األبــرار الـذيـن دفـعـوا
حياتهم ثمنا في قول
احلـقـيـقـة دون خوف
أو تـــــردد وايـــــفــــاءا
لــتــلك الـتــضـحــيـات
سـتـبـقى الـصـحـيـفة
عـــــلـى نــــهـــــجـــــهــــا
ــهـني وخــطـابــهـا ا
ـســتـقل الــوطــني ا
الـتي عرفت به منذ
الــتـأسـيس وحـتى
يــومــنــا احلــاضـر
وســــــــــتــــــــــواصل
اجملـاهرة بالـكلمة
احلـرة الـشـجـاعـة
مــــــهـــــــمــــــا كــــــانت

التضحيات .  

ــتـأمــلـ ــظـلــومـ واحملــرومـ  ا وا
إيـــــصــــال صــــوتــــهـم ومــــعــــانـــــاتــــهم
ن يــعـــنــيـه األمــر في ومـــنــاشـــداتــهـم 
ــيــدان الــســلــطــة الــعــراقــيــة وأنــهــا ا
الــصــحـفي احلــر الـذي أتــاح الـفــرصـة
أمــام الـعــدد الـكــبـيــر من الــصـحــفـيـ
ـــثــقـــفــ والـــكـــتــاب واإلعـالمــيـــ وا
الــعــراقــيـ والــعــرب وحـتـى األجـانب
ـخـتـلف تـوجـهـاتـهم ومـسـتـويـاتهم و
يـة بنشـر نتـاجاتهم ومـقاالتهم األكـاد
وأفـكارهم في الـصحـيفـة دون قيود مع
حـــــرص إدارة الــــزمــــان الــــدائـم عــــلى
ـصداقـية بـالكـتابـة والنـشر ـهنـية وا ا
والــــتـــوزيع واجلـــديــــر بـــالـــذكـــر فـــان
الـصـحيـفة مـنذ تـأسـيسـها وعـلى مدى
اضية شكلت عالمة سـنوات اإلصدار ا
فـارقـة في الـساحـة الـصحـفـية احملـلـية
والـــعـــربـــيــة ووقـــفت بـــشـــمـــوخ أمــام
عـــــواصـف اإلرادات والــــتـــــجـــــاذبــــات
الـسياسيـة التي كان يحـاول أصحابها
إســكـات صـوت احلق وتـكـمـيم األفـواه
بـعدم إظهار احلـقيقة أمـام الرأي العام
ــهـني كــمــا أثـر خــطــاب الـصــحــيـفــة ا
الي من ـعتدل في تثقيف وتوعية ا ا
الــعــراقـــيــ وتــعــريــفــهم بــحــقــوقــهم
اإلنـسـانـيـة والـدسـتـوريـة والـقـانـونـيـة
إضــــافــــة الـى تــــأثـــيــــرهــــا الـالفت في
تــــصــــحــــيح  كــــثــــيــــر مـن الــــقـــرارات
ـســارات الـسـيـاسـيـة الـتي تـبـنـتـهـا وا
تـعـاقـبة فـي العـراق بـعد احلـكـومـات ا
أحــداث عــام  2003وقـــد دفــعت وبــكل
شـجـاعـة بـاجتـاه مـصـلـحـة الـعـراقـيـ
والــــدفـــــاع عن كــــرامــــتــــهـم وأمــــنــــهم
ــســلــوبــة كــمــا ســلــطت وحــقــوقـــهم ا
الـصحيـفة الضـوء على حاالت وجرائم
فسدين التي أصابت معظم الـفساد وا
ؤسـسات احلكـومية اإلدارية مـفاصل ا
ــالـيـة مـوضـحـة تـداعـيـات ذلك عـلى وا
حــيـاة الــعـراقــيـ ومـســتـقــبـلــهم كـمـا

والـشـعـبـية واخلـدمـيـة الـتي جتري في
الـعـراق وكنـهج للـصحـيفـة في ضرورة
ـعـنـيـة الى كل خـلل الــتـفـات اجلـهـات ا
ــواطن ــصـــلـــحـــة الــوطـن وا يـــضـــر 
واحلـث عــلى مــعــاجلــة األخـطــاء الــتي
ـسناه في حتـصل هنـا وهناك وهـذا ما
ســـعي إدارة الــصـــحــيــفـــة الــتي وضع
أســسـهـا األسـتـاذ سـعـد الـبـزاز لـتـكـون
مـــثـــابـــة لالنـــطالق نـــحـــو تـــدعـــيم كل
قراطية وحـرية التعبير اخلـطوات الد
الــتي تـغـيـر من أحـوال الـعـراقـيـ الى
األفـضل وضـمـان حـقوقـهم دون تـمـيـيز
ومـن جهتـها عـبرت الفـنانـة التشـكيـلية
ــغـتــربـة  فـي تـركــيـا رؤيـا الــعـراقــيـة ا
رؤوف اجلـبـوري عن إعـجـابـها الـكـبـير
ـــتــنـــوعــة ـــواضـــيع الــصـــحـــيــفـــة ا
وتــصــمــيـمــهــا الــرائع الــذي يــدل عـلى
هنـية الـعاليـة التي يـتمتع اإلمـكانـات ا
الك الـــفـــني فـي اجلـــريــدة وان بـــهـــا ا
الــنــجــاح الـذي وصــلت الــيه اجلــريـدة
ـا يــؤكـد مـسـتـوى واهـتـمـام إدارتـهـا 
ـتــابـعـون حـتى يــطـمح الـيه الــقـراء وا
أصـبحت جـديرة بـاهتـمام كل الـشرائح
الـعـراقـيـة وحتى الـعـربـيـة منـهـا أيـضا
ناسبة صدور العدد سبعة آالف من و
ـثقـف صـحـيفـة الزمـان  قـدم عدد من ا
ــتــابــعــ إلصــدارات ــيــ ا واالكـــاد
ـقـيمـ في أنـقـرة وبعض الـصـحـيفـة ا
احملـافـظـات الـتـركـيـة األخـرى الـتـهـاني
والـتبريـكات إلدارة اجلريـدة وللعـامل
ـزيـد من الـعـطـاء فــيـهـا مـتـمـنـ لــهم ا
ـــســيــرة والـــتــألـق والــنـــجــاح لـــرفــد ا
الــصــحــفــيـة بــكل مــاهــو مــهم وجــديـد
مـــعــبــريـن عن إعــجـــابــهم وتـــقــديــرهم
ـضـنــيـة الــتي تـبـذل في أن لــلـجـهــود ا
تـظـهـر الـصـحـيـفـة كـمـا هـو مـسـتـواهـا
ـميـز الذي عـهدناه دائـما فـيما وصف ا
عــدد مـن قــراء جــريــدة الــزمــان بــأنــهـا
ــنــبــر األمــ  لألغــلــبـيــة الــصــامــتـة ا

بـشغف كـبيـر ومن خاللهـا نشـعر بـأننا
داخـل العـراق رغم غـربـتنـا حـيث نـقلب
صـفـحـاتـهـا عـبـر مـوقـعـهـا االلـكـتـروني
لـــنــتـــعـــرف عــلى مـــجــريـــات األوضــاع
الـعـراقيـة وسـياسـة احلـكومـة وطـبيـعة
مـجريات إدارتـها للبـلد أوال بأول وهذا
مـاجعلنا نتطلع وبشكل يومي لكل عدد
جـــديــد يـــصـــدر من اجلــريـــدة ســيـــمــا
األخـبـار الرئـيسـة في صفـحتـها األولى
ـميزة بعـناوينها الـبارزة فيما وصف ا
ـغتـرب جمـال أحمد الـباحث الـعراقي ا
أمـ جـريـدة الـزمان بـأنـهـا الصـحـيـفة
مـيـزة الـتي نثق الـعـراقـية الـرصـيـنـة ا
بــهـا ونـطـمـئن من خاللـهـا عـلى أحـوال
أهــلــنــا وظـروف حــيــاتــهم في الــعـراق
كـــونـــهــا تـــغـــطي مـــعــظـم الــتـــطــورات
واألحــداث الــســيـاســيــة والــفـعــالــيـات
احلـــكـــومـــيــة والـــثـــقـــافــيـــة واألدبـــيــة

وقع االلكتروني لتصفحها يـتجه الى ا
واالطـالع عـلى أخـبـارهـا ومـواضـيـعـها
السياسية والثقافية واألدبية والعلمية
والـفنيـة والتاريـخية والطـبية اخملـتلفة
ـنـوعـة وبـشـكل مـتـواصل وقـد وصف ا
ـغترب في عـدد من القراء الـعراقي ا
تـركـيـا  اجلـريدة بـأنـهـا األقـرب لهم من
بـــ كــثــيـــر من الــصـــحف الــعـــراقــيــة
والـعـربـية كـونـها تـسـلط األضـواء على
األحـداث واألخـبـار الـيـومـيـة الـعـراقـيـة
ـهنيـة عالية وفي والـعربيـة والدولية 
أحـاديث لـقـراء ومتـابـعي الـ ( الـزمان )
ي سـعد ـغـتـرب العـراقي األكـاد قـال ا
الـــدين اجلـــنــابي ان تـــمــيـــز اجلــريــدة
ـصداقيتـها وحياديـتها وتعـاملها مع
الـوقائع الـيوميـة في السـاحة العـراقية
مــنـذ صـدورهـا وحـتى الـيـوم احلـاضـر
جـعلنا ننـجذب اليها ونـنتظر صدورها

مــعــتــمــدة احلــيــاديــة فـي خــطــابــهـا
ــتـمــيـز وعــمـلــهــا الـيــومي الـدءوب ا
صداقية واجلرأة والوضوح وهي با
تـسير بخطوات واثقـة متزنة تنسجم
وكــفـاءة الـعـامــلـ فـيــهـا وجـهـودهم
وتـــضــحــيــاتــهـم وحــبــهم لـــلــمــهــنــة
الــصـــحــفــيــة وهم يــقــفــون كــجــنــود
شـــجــعـــان في اخلط األول جملـــابــهــة
الـــبــاطـل وأهــله وقـــد كــانـت الــزمــان
ومـازالت مالذا للـقراء والبـاحث عن
عـلومـة الـدقيـقة ومع سـعة اخلـبـر وا
ـساحة الـتي تصل اليـها الصـحيفة ا
عــربــيــا ودولــيــا فــقــد ازدادت أعــداد
ــتــابــعــ لــهــا حــتى بــلغ الــقــراء وا
ـاليـ ســواء كــانــوا من الــعـرب أم ا
ــغـتــربـ فـي الـبــلـدان الــعــراقـيــ ا
اخملـتـلفـة والذي لم يـتـمكن احلـصول
عـلى نسخـة ورقية من جـريدة الزمان

هـمة سهلة حينـما يخترق النـور دياجير الظالم وليس سـهال أن يعلو صوت احلق واحلقـيقة وسط السكوت على لم تكن ا
الباطل هـكذا انطلقت صحيفة الزمان في أول كلمـاتها وإصدارها في العاشر من نيسان أبريل عام  1997في العاصمة
ثـقف بكل فئاتـهم وتطلعاتـهم نحو آفاق حرية هنيـ من الصحفيـ والكتاب واألدباء وا البريطـانية لندن لتـحقق أحالم ا
ا التعبـير وصدق الـكلمة بـعد أن وجدوا فـيها الفـضاء الرحب لـلكتابـة والنشـر والتعـبير عن وجهـات نظرهم وتـصوراتهم 
ـستوى اإلنساني والسياسي والثقافي يدور في السـاحة العراقية والعربية والدولـية من أحداث وتقلبات وجتاذبات على ا
واالجتماعي وقد تصدرت صحيفة الزمان بطبعتها  الدولية التي يرأسها الدكتور فاحت عبد السالم واحمللية التي يرأسها
ـطـبـوعـات الـتي ظـهـرت في الـعـراق بـعـد أحـداث الـعدوان الـدكـتـور أحـمـد عـبـد اجملـيـد تصـدرت الـعـديـد من الـصـحف وا
ـالية هـنية وا األمـريكي على الـعراق في نـيسان  2003اال أن هذه الـصحف لم تصـمد طـويال أمام التـحديـات األمنيـة وا
كمـا صمدت الزمان في إصدارها حتى وصلت الى العدد  7000 الذي يـعد تتويجا جلهد وإخالص إدارتـها ومنتسبيها

كتظة بالتحديات  اضية ا وكتابها ومراسليها على مدى السنوات الطويلة ا
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بـرغم مـضـي عـقـد او اكـثـر عـلى تـخـرج بـعض الـشـبـاب في مـدرسـة (الـزمـان) وانـتـقـالـهم الى مـهـمـات اخـرى
اعالمـيـة او صـحفـيـة مـتخـصـصـة فـانهم يـحـتـفظـون بـشـذى ذكريـاتــــــــــهم بـ اروقـة اجلريـدة الـتي وصـفوا
ـا خطـته اقالمـهم استـقـباال لـعدد سـات  ـهـنيـة وفـيمـا يـلي  صـداقـية والـنـزاهة وا رحـلتـهـا بانـهـا مفـعـمة بـا

.7000

ورق اثـناء زيـارتنـا للـمكـاتب اإلعالمية
وكـان من يعتمـد على هذا األمر يوصف
بـساعي بـريد ويكـون محط سـخرية  ال
بل تـــعــلـــمــنــا درســـا مــهـــمــا في رفض
سؤول ادية من الوزراء وا كافآت ا ا
ومـا يـعـرف ب (الـچـكـة) وكـان اسـتـاذنا
الـفاضل رئيـس التحـرير الدكـتور احمد
ــنـحــنـا مـكــافـأة مــقـابل عــبـد اجملــيـد 
رفــضــنــا اي مــبــلغ مــالي يــقــدم من أي
جـهـة لـضمـان ان نـبـقى نتـكـلم بـصوت

عالٍ وان اقالمنا ليست للبيع.
سـنـوات وانـا والـزمـالء  فـرحـ بـرؤية
اسـمـائـنـا تـتـصـدر صـفـحـات اجلـريـدة
ويـتم قـراءة أخـبـارنـا ومـواضـيـعـنا في
قــنــاة الــشـرقــيــة (الـتـي كـانـت في طـور
الـتأسـيس) وبقـية الـقنـوات عبـر برامج
(جـــــرايــــد). وخـــــلق فـي الــــزمــــان روح
ـنـافـسـة عـبـر تـخـصـيص مـكافـآت عن ا
افـــضل مـــوضـــوع او ســـبق صـــحـــفي
فــضال عن وضع الـتــقـريـر الـفــائـز عـلى
دة لـوحة إعالنات الصـحيفة الـداخلية 
اسـبوع وحصلت علـيها ا كثر من مرة
أتـذكـر مكـافأتي عن تـفـرد الزمـان بنـشر
اسـمـاء الـفـائـزين بـقـرعـة احلج وكـذلك
افــضـل تـقــريــر عـن مــوضــوع (االجتـار
بـالبشر) واخر عن مصابي (االيدز) من
ــلـوث الــعــراقـيــ ضــحـايــا الــعـقــار ا

ومـواضـيع اخـرى ال تـسـعـفنـي ذاكرتي
لذكرها.

كـــنــا كــفـــريق واحــد نـــنــافس ونـــعــمل
ونــتــســابـق مع بــقــيــة الــزمالء (خــالــد
طــالـب وعــلي عــزيـــز الــســيــد جــاسم
وزهــراء مـجـيــد وعـلي كـر ومــحـمـد
صالح والـشهـيد عـلي خلـيل والشـهيد
مــحــسن ووصــال مــصــطــفى وتــغــريـد
هـنة بعد أن مـنصور واخـرون تركوا ا

توظفوا في مؤسسات الدولة).
تــــــلك الــــــروح كـــــانـت هي وقــــــودنـــــا
وانــطالقــتــنـا اجلــمــيــلـة نــحــو الــعـمل
ـهني لـكن أسوأ الـصـحفي احلـقيـقي ا
مــا مـر عـلــيـنــا من حلـظـات هــو فـقـدان
وخـسـارة الـزمـيل الـشـهـيـد عـلي خـلـيل
والــزمــيل الــشـهــيــد مـحــسن ولالسف
الــشـديــد مـنـذ تــلك الـلــحـظـة والى االن
ـهـنـة بـعـد تـقـيـيد ونـحن نـودع زمالء ا
اجلـرائم ضد مجهول وعدم الكشف عن
اجلـناة.محطات العـمل مسافاته طويلة
في كـل يوم كـانت لـنـا حـكـايـة وحـادثة
تـعلـمت شـخصـيًا الـكثـير وبـالرغم من
عــمـــلي في مــؤســـســات اعالمــيــة عــدة
ـهـام مـديـر إعالم مـحـافـظـة وتـســنـمي 
ي كـــطــالب بـــغــداد وجــهـــدي األكــاد
دكـتـوراه في قـسم الـصـحـافـة اال انني
احتــدث واتـذكــر مـدرســتي االولى بـكل
فـخر واعـتزاز لكـونهـا صاحبـة الفضل
ومن لم يـشـكـر عـلـيّ وعـلى اجـيـال عـدة
اخملـلوق لم يـشكر اخلـالق فتـحية حب
واعــــتـــزاز وامـــتــــنـــان الى اســــاتـــذتي
االفاضل وعلى رأسهم االستاذ الدكتور
احــمــد عــبــد اجملــيــد ســواءً في كــلــيــة
االعـالم او في جـريـدة الــزمـان وكــلـمـة
حـق يـجـب إن تــقـال لــوال حــرصه عــلى
ــا واجـهــته من ــؤســسـة وبــالــرغم  ا
ـا ضــائـقـة مــالـيـة وجــائـحـة كــورونـا 
وصــــلت لـــلـــعـــدد 7000 فــــضـــلًـــا عن
هـنية مـحافـظتهـا على اخلط ذاته في ا
ـــنــافـــســة فــكـل ســنــة والـــتــصــدر  وا
ومـدرستي وحبيبتي الزمان بألف خير

ونتمنى لها دوام التوفيق والنجاح.

ا ال شك فيه أن طـموح اي صحفي
أو اعـالمي الــــعــــمل فـي مــــؤســــســـة
ـيزة لـها تـقـاليـدها أو في إعالميـة 
وســيـلـة إعـالمـيـة واســعـة االنــتـشـار

والتأثير.
ومــهـمـا تــمـيــز الـصــحـفي بــخـبـراته
الــعــمــلـيــة أو حــتى بــطـريــقــة عــمـله
واسـلـوب كـتـابــته تـبـقى لـلـصـحـيـفـة
التي يـعمل فيـها بصـمة عـليه و على
هني (أن كانت صحيفة لها تاريخه ا

تقاليد وعراقة).
وبــالــنـســبــة لي كــصـحــفي وإعالمي
ســـبق و أن عــمــلـت قــبل عـــمــلي في
صحيفة الـزمان في صحيفـت لهما
ثــقــلــهــمـا عــلى الــســاحــة اإلعالمــيـة
الــعــراقــيــة وكــان خـيــرة وفــطــاحــلـة
اإلعالم والـصحـافـة واألدب والثـقـافة
الــعـراقـيــ يـعــمـلـون فــيـهـمــا وهـمـا
صحـيفـتا اجلـمهـورية الـتي التـحقت
فــيـــهــا وانــا طــالـب في قــسم اإلعالم

بــجــامــعـة بــغــداد والـقــادســيــة الـتي
عملت فيها بعد تخرجي في اجلامعة
 حلـ عـام 2003حـــيث تـــشــرفت أن
أكــون احــد الــعـامــلــ في مــؤســسـة
الــزمــان وصــحـبــة كــبــار اإلعالمــيـ
ميزة. العراقي أصحاب األقالم ا

ـــــمــــتــــازة الــــتي ورغم اخلــــبــــرات ا
اكتسبـتها في عـملي في الصحـيفت
اللت أشـرت لهما ومرافـقتي لقامات
إعالمــيــة في مــجـال كــتــابـة األخــبـار
قال الصحفي وباقي والتحقيقات وا
الــفــنــون الــصــحــفــيــة األخــرى كــان
لوجودي في صحيفـة الزمان الدولية
نكهة أخرى وكأنـني تلميذ دخل لتوه
في مدرسة صـاحبة اجلاللـة فتقـاليد
الــعــمل مــخــتـــلــفــة طــريــقــة تــنــاول

واضيع لها اسلوب جديد  ا
هـــكــذا بــدأت فـي الــزمــان اتـــعــلم من
جـديـد أبـجـديـات الـعمـل الـصحـفي...
القـصة اخلـبريـة وأهمـيتـها واخـتيار

عـــنـــاصـــرهـــا الـــســـبق الـــصـــحـــفي
واالنقضاص على اخلبر قبل أن يعلم
به أحـــد من الــصــحـــفــيــ اآلخــرين
بالـونات االخـتبار مـن أجل احلصول
عـــلى مــعـــلــومــات لـك وحــدك الــرأي
والرأي اآلخر واحترام ما يطرح دون
صداقية تسويف أو زيادة واعتماد ا
في العـمل قبل أي شيء آخـر وبعـيدا

عن كل مغريات أو منافع.
ــنــافــســة مع فـي الــزمــان تــعــلــمـت ا
الزمالء لـتحـقـيق النـجاح واحلـصول
عـلـومـة من مصـدرهـا اخلاص عـلى ا
مـبـاشرة دون االعـتـمـاد عـلى مـصادر
مجهولة مـتعددة ال ثقة فـيها وأيضا
كــان تـــمــيــزك ال يـــذهب أدراج الــريح

تميز له تكر وتقدير.  فجهدك ا
ورغم الـظـروف الـصـعـبـة الـتي بـدأنا
الــعــمل فــيــهــا أمــنــيــا واقــتــصــاديــا
وسيـاسـيـا حتى ورغم اخملـاطـر التي
كــانت حتــدق بــنـا نــتــيــجــة االنـفالت
األمـني وانـتـشـار الـقـوات األمـريـكـيـة
كـنـا جنـهد كـثـيـرا لـنـخرج بـصـحـيـفة
ـواطن ــيـزة لــهــا تـأثــيـرهــا عــلى ا
وبــالــتــالي أضــحت مــصــدرا مــوثــقـا
لألخـبـار. لـدى الـنـاس والـسـيـاسـيـ

وصناع القرار. 
ـنـطــقـة الـبـتـاوين في بـيـت صـغـيـر 
وفي صالة جنتمع فيها جميعا نكتب
أخبارنا ونعدل ونتتاقش عن مصادر
مـعـلـومــاتـنـا واخـبـارنـا في جـو ودي
هنية وحل انتقالنا اخوي تسوده ا

إلى الـــكــرادة شـــارع الــعــطـــار حــيث
مـــكـــاتب وحــواســـيب لـم نــبـــال بــأي
مــؤثــرات ومــخـاطــر هــمــنــا األسـاس
ـعلومة التسابق فـي احلصول على ا
وســرعــة نــشــرهــا وحتــفـيـق الـســبق
الصحـفي دون االلتـفات ألي ظرف أو
أمـر آخــر.  كـان مـعــظم الـســيـاسـيـ
العـراقيـ يبحـثون عـنا لـيمـرروا لنا
مـعلـومـة ما أو يـسـربوا لـنـا خبـرا ما
كـــانـــوا يـــرون في الـــزمــان وســـيـــلــة
ســريـعــة النـتــشـارهم والــوصـول إلى
واطن العـراقي وحتى قـادة القوات ا
ـنــظــمـات األمــريــكــيـة والــســفــراء وا
الـــدولـــيــــة كـــانت جتــــد في الـــزمـــان
ومراسليها منفذا مـهما للشارع بغية

إيصال ما يجول في خاطره. 
لم أكــتب عن عــمــلي وزمالئي وال عن
الـــنــــاس الـــذين الــــتـــقــــيت بــــهم من
سـيـاسـيـ وقـادة رأي وال كـبـار قادة
األحـزاب وال عن مـفـارقات أو مـواقف
ــنــاســبــة اســجل أردت فــقط بــهــذه ا
ــدرســة الــكــبــيــرة اعـــتــرافي لــهــذه ا
بفضلـها على كـصحفي وإعالمي وما
تعلمت مـن مالك حتريرها والـعامل
فــيــهـا مـن دروس وتـقــالــيــد بـدءا من
االستاذ سعد البزاز والدكتور الغالي
أحمـد عبـد اجمليـد وصوال إلى جـميع
األخوة إعالمـيـ وفنـي ومـصورين
... حــــقــــا كــــانـت مــــدرســـة وإداريـــ
إعالمــيـة لــهـا تــقـالــيـدهــا واصـولــهـا

وأتمنى أن تستمر وتتطور.
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صـــحــيــفـــة الــزمــان وهـي حتــتــفل
ا تمثل بصدور عددها 7000  ا
بـذلك انـطالقـة نـوعـيـة جـديـرة بـهـا
ضــمن الـــعـــمل الـــصـــحــفـي عــلى
ي ستوى احملـلي والعربي والعا ا
السـيـمـا انهـا تـصـدر بـنـسـخـتـيـها
الـعــراقـيـة والــدولـيــة وقـد اضـحت
مالذا لــــلــــمـــثــــقــــفـــ والــــكــــتـــاب
والــصـحــفــيـ واصــحــاب الـفــكـر
لـلـمـساهـمـة في نشـر مـا يعـتـقدون
حـــيث ال ضـــريـــبـــة عـــلـى الـــفـــكــر
والــنـشــر عـلـى صـفــحـات الــزمـان
وبـذلك اكـتـسـبت مـصـداقـيـتـها من
خالل استقالليتـها وان صفحاتها
مـفـتـوحـة للـمـثـقف الـواعي الداعي
الى نـــشـــر الــفـــضـــيــلـــة وروحـــيــة
الـــسـالم وتـــمـــتـــ الــــعالقـــة بـــ
ــذاهب االطــيـــاف والــقــومـــيــات وا
فلكل مساحته في النشر وايصال
فـكــرته ضـمن االطـار الـذي يـحـفظ
خصوصيات االخرين واليتعارض
وحد للشعب فهوم الوطني ا مع ا
والــنــابـــذ لــلــمــفــاهــيم الــســقــيــمــة
والغـريـبـة عن مـجـتـمـعـنـا الـعراقي
والـتي اجـتـاحت وطـنـنـا في غـفـلــة
مـن الــــزمن نــــتـــــيــــجــــة االحــــتالل

البغيض .
ان (الزمـان) صحيـفة دوليـة نزيهة
تــدعــو الى بــنـاء الــبــلـد ومــحــاربـة
ـفسدين الـذين يعـملون الفـساد وا
عـلى نـهش جـسـد الـعـراق لـغـايات

اجنبية اقليمية معروفة .
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ـالـيـة ) فـوجـئت في االسـبــوع الـتـالي بـوضـعه اجلـريـدة الـرقـابــة ا
ـقال منـشورا وبنفـس الكلمـات واالسلوب طـالبا مني امامي على ا

مقاال ثانيا لنشره ...
ـبادرة الـلطـيـفة بـدأ مسـيري الـصـحفي مع مـدرسة الـزمان بـهذه ا
هـني والـشخـصي ساكـتفي التـي علـمتـني الكـثيـر عـلى الصـعيـد ا

بعرض سبعة منها تيمنا بالعدد 7000
اوال تـعـلمت من الـزمـان ان اخـتـار كـلمـاتي من الـنـاس وابـتـعد عن

تكلف والكلمات الصعبة االسلوب ا
ثانيا تعلمت ان اكتب عن هموم االقلية كالغالبية

ـواضيع ثـالثـا تـعلـمت ان انزل الى الـشـارع يومـيا فـهـنالك االف ا
ان اجـمع االراء بـنـفـسي ان الاكتـفي بـاجلـانب الـظـاهر بـانـتظـاري

للموضوع ان ابدأ من حيث انتهى االخرون 
رابــعــا تـعــلـمت ان اجتــرد من عــواطـفي ومــشــاعـري ومــعـتــقـداتي

وانتماءاتي في الكتابة 
خامسا تعلمت ان الصحافة هواية قبل ان تكون مهنة 

سـادسـا تــعـلـمت ان اتــقـبل االخـر واســتـمع لـوجـهــات الـنـظـر وان
االختالف اليفسد للود قضية 

واخيرا تـعلمت ان الـناس يـنسون الـسرعة الـتي اجنزت بهـا عملك
لـكـنـهـم يـتـذكـرون نـوعـيـة مـااجنـزت  وان الـتـنـافس مع الـذات هـو
افـضل تــنـافس في الــعـالم لــذلك بـقــيت "الـزمــان" عـلى مــرالـزمـان
ـثـابـة مـدرسـة صحـفـيـة عـراقـية مـحـافـظة ومـقـاومـة لـتـكون بـحق 

سأفتخر دوما اني تلميذتها .

الـعـدد 7000 من جـريـدة الـزمـان اجلـريـدة الـتي شـهـدت حـروفي
االولى فـي الـصــحـافـة لــلـرقم  7 مـعــزة خـاصــة في نـفــسي فـهـو
حسب عـلم االرقام يـرمـز إلي كل شيء إيجـابي وقيم في الـوجود
ـزدهـرة والـسـعـادة والـتـجـديـد والـكـمـال.... ويـعـتـقد مـثل احلـيـاة ا
بـعض علـماء األعـداد  أن الرقم  7 رقم مـثالي وقـوي جدا لـدرجة
ــثل "إتـصـاال بـالـكــون  وبـاب يـدخـلك إلي عــالم بـعـيـد" لـذلك أنه 
اخـترت في هـذا الـعدد اخلـاص ان احتدث عن  7اشيـاء تـعلـمتـها

من جريدة الزمان .
بـدأت خطـواتي االولى فـيـهـا في اول مـحاضـرة جـامـعـية لـلـدكـتور
ـرحلـة الـثـانيـة كـلـية ـقـال الصـحـفي في ا احـمـد عـبد اجملـيـد عن ا
االعالم قسم الصـحافة حـينـها طلب مـنا كتـابة سطـور عن مايدور
في ذهـنـنا فـاخـترت ان اكـتب عن ( فـاعـليـة الـدور الرقـابي لـديوان
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ؤسسات مع احترامنا للجميع.  ونادرا ماجتده في باقي ا

ادي هـو مايـربطـنا بـالزمـان فبـعضـنا اغلـبنـا لم يكن الـدافع ا
في بــدايــاتـه تــدرب بال اي مــردود مــالي لــثــقــتــنــا بــان مــهــنــة
الـصــحـافــة هـنــا تــمـارس  بــكل رصـانــة ودقــة وبـنــمط الـرواد

 . األول
فــانـــا مــازلت الى االن افــضل الــكـــتــابــة عــلى الــورق لــتــدوين
أفـكـاري اجـد في ذلك مـتـعـة التـوصف مثـلـهـا مـثل احـتـضان

الكتاب . 
ـتـعة تالزمـنـا رغم تـوفر ـا تـعمـد د. احـمـد ان تبـقى هـذه ا لـر
االمكانات االلكترونية اال انه لوقت شبه قريب كان يفضل ان
ندون كل كـلمـة بـايديـنا ونـحن نـفعل ذلك بـرحـابة صـدر ومتـعة

دون تعب . 
ألننـا منبر اعالمي امكـنه ان يكون عنوانـا لوطن عملت الزمان
وبـهــمــة عـلى مــنع جتــذر اخلـراب والالمــبـاالة الــتي اصــبـحت
ـكن اصالح وطن بـالف ن يــقـول ال  ــارسـة لـدى الـكـثـيـر و

مقال واالف اخلطب. 
الـزمـان عـمــلت عـلى مـر الـزمـان أن يـكـون الـوالء لـلـوطن وحـده
عتدلون بعيـدة عن العرقية والطائفـية والدينية فقد كـتب فيها ا
من كل هـؤالء الذين يـؤمـنون بـعـراق خـال من التـعـصب تواق
للـمحبة عنـوان ألمة متصـاحلة مع نفسهـا مع دينها وثـقافتها

وتاريخها 
عنـدما كانت تـعمل معـاول الهدم تـشتد بـنا معـاول البنـاء كنا

نبني اجلسور على ضفاف القلوب.
الزمـان وثـقت كل شيء حـتى اصبـحت ذاكـرة واعيـة ومـنصـفة

وحيادية لكل ما مر به العراق.
حتــيــة لــكل مـن ســهــر وتــالم وحــورب حتــيــة لــكل الــعــامــلــ

الصادق في زماننا العراقي اجلميل.
  وهنيئا استمرار وهنـيئًا لنا عيدك ايتها الـزمان في كل زمان
اجلـهـود الـعـظـيــمـة بـرغم كل الـصـعـاب ومن يـعـرف د. احـمـد
جــيــدا يــعــلـم انه اليــعــرف االســتــسالم واليــســتــوعب مــعــاني
  حـتى في أقـسى الـظـروف وحتى لـو بـقي وحـيدا في الـيأس

ميدان يحبه وقد كرس حياته كلها له. 
هـنـيـئًا لـقـراء ولـكتـاب الـزمـان ولكل من عـمل بـهـذه الصـحـيـفة
الـتي اثـبــتت رصـانـتــهـا مـضـمــونـا ولـغـةً ومــصـداقـيـة والقالم
كــتـابــهــا الــدائــمــ الـذيـن نـفــخــر بــهم ونــتــرقب نــتــاجـاتــهم
ـصـداقـيـة ونـسـتـوحي مـنـهم االصـالـة واألفـكـار والـصـمـود وا
ولنـقل ان صحافـتنا الـورقيـة بخيـر مادامت الزمـان تنهض في

كل صباح مع نهوض شمس يوم جديد... وستبقى.

اخلطـى األولى وعبـور بـوابـة الـزمان وتـلك الـوجـوه واالسـماء
ـة. ومن عـلـمـنـا الـكـثـيـر لـوجه الـكـلـمـة الـهـادف واخلـبر الـكـر

الصحيح.
ـكن ان تنسى مدى تلك ذكـريات تبقى تـخفق في الذاكرة وال
الـعـمـر مـثل طـفل مـهـمـا بـلغ من الـكـبـر يـتـذكـر اسم اول من

تعلم على يديه. 
اول مـرة تــخط بـهـا يـدي خـبـرا كـان في هـذا الـصـرح الـرائع
بنـهجه واساتذته ولكل منهم ذكرى جميلة. اقول جميلة ألنني
لم أشـعـر بـالـغـربـة في مـؤسسـة شـامـخـة انـضم إلـيـهـا حـديـثا
انـذاك  بل في بيـت فيه االب واالخـوة واألقارب بـكل مـاحتمل

الكلمات من معنى.  
تابعة واحلزم بينهم يعـملون معا بكل الفة مشجعـهم الدائم با
ومـنـهـم راعي األسـرة الـدكـتـور أحـمـد عـبـد اجملـيـد الـذي لن

يخيب ظنك فيه أو ظنه فيك تقديرا وحبا واحتراما. 
ـيز عـمـلت في عـدة مـؤسـسـات جـمـيـعـا كـانت جـيـدة لـكن مـا
جريـدة الزمان االخالص الذي بداخل كل منـا لها ولرئيسها 
الذي لـن ينسى من يعـمل معه ولن ينسـاه من عمل معه ولوال
الية اللعينة التي تسببت في تسريح العديد من تلك الـضائقة ا
اسرتـهـا لكـانت الـزمان الـيـوم األكثـر كـرما واالوسع رعـاية
ا ومهـما جربت سـواها فالبد ان تـقارن وان تعـود لها ولـطا

قارنات درجة.  تكون في اعالي ا
  فــمــازلت عــلى الــرغم مـن مــوجـة    والنــني ابــنــة الــزمــان
االعالم اإللكـتروني وتعـدد الوسائل الـتفاعـلية أجلـأ إليها اذا
اردت الـتــأكـد من مـصـداقــيـة اي خـبـر نـعـم اتـصـفح الـزمـان
كـوني عــمـلت ســنـ فــيـهـا واعــلم اجلـهــود الـتـي نـبـذلــهـا في
التـحقق من اخلبـر قبل نشـره وماتعـلمنـا اخلبر هـو اخلبر بال
اضافـة أو تـعديـل أو حذف أو اقـحـام للـرأي كـلـمات مـا ظـننت
يـومـا اني سـانــسـاهـا  والن تـلك الـصـفـحـات ارشـيف عـائـلـة
فردة بشـدة وبقصد الـعائلة هـذا مايربطـنا بها واكرر هـذه ا
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طلبة كلية االعالم يحيطون بـ (الزمان)

قراء تركيا يتفحون (الزمان)
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أنقرة 

ال زلـت اتذكـر ذلك الـيـوم الـذي فـتح فيه
اسـتـاذنـا الـفـاضل الـدكـتـور احـمـد عـبد
اجملـيـد ابـواب صـحيـفـة الـزمـان لطالبه
في كـلية االعالم جامعة بغداد وحتديدًا
فـي عـــام 2004 كــــانت بـــحـق فـــرصـــة
ـرحـلــة الـثـانـيـة أن عــظـيـمـة لـطـالب بـا
يـخوضوا جتـربة العـمل الصحفي ومن

ؤسسة بحجم الزمان. بوابة 
سـأورد تفاصـيل مقتضـبة عن رحلة من
الـعمل امتدت سنوات حيث كان عمري
فـي حينها 22 عـامًا واسندت لي مهمة
الــعــمل كــمـنــدوب لــتـغــطــيـة قــطــاعـات
ومــؤســســات الــدولــة (وزارة الــصــحــة
والـــوقـف الـــشـــيـــعي) بـــاالضـــافـــة الى

نشاطات التيار الصدري.
انــدمـجت مع الــزمالء خـاصــة الـقـدامى
وانـا شــخـصـيًـا كـنت مـرافــقـا لـلـزمـيـلـة
الــعـزيـزة اسـمــاء عـبـيـد لــلـتـعــلم مـنـهـا
هـنـة وبـدأت رحلـة الـبحث ابـجـديـات ا
ــتــاعـب  كل شيء مــنـــظم تــولى عـن ا
(حارس البوابة) وادارة اخلبر استاذي
الـفـاضل شـاكـر صـالح الـذي بحق أدين
له بــالـفــضل اذ كـان يــتـابــعـنــا خـطـوة
خـطوة في صقل امكـانياتنـا ومواهبنا
ـواضـيع ومـنـحـنـا جـرعـات واقـتـراح ا

من الثقة.
اسـتـنـدت سـيـاسـة االضـاءة الـصـحـفـية
عــلى مــبـدأ اســاس ان تــكـون الى صف
واضيع واطن والتطرق الى جميع ا ا
دون ان تــكـون هـنـالـك خـطـوط حـمـر او

نخشى في احلق لومة الئم.
بــدأت الــتـجــربــة صـعــبــة جـدًا خــاصـة

وانــيـطت بـي مـهـمــة الـذهــاب مع فـريق
إعـالمي لـزيـارة ســجن ابـو غــريب بـعـد
فــضـــيــحــة تــعــذيـب الــســجــنــاء ورغم
ـوجـود من قـبل قوات الـتـشـدد االمني ا
االحـتالل االمـريكي الى انـني استـطعت
ـســجل في خـوذة خــصـصت ان اضـع ا
لـنـا وتـدوين افـادات الـسـجـنـاء وكـتـابة

تقرير عن احلادث.
الــعــمـل في الــزمــان وبــقــيــة الــصــحف
يـختـلف تمـامًا عن مـا يجـري االن حيث
ال وجــود لــلــصـحــافــة الــشـخــصــيـة او
ـــــواطن فـي ظل مـــــواقع صـــــحـــــافــــة ا
الـتواصل االجتمـاعي فكان االمر اشبه
ـعــلـومـة بــالـتـنــقـيب لــلـحـصــول عـلى ا
والـسـبق الـصـحفي دون حـتى اعـتـماد
نـشاطـات واخبار الـوزارات التي ترسل
يل أو مـنحنا ايـاها على شكل عـبر اال
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ـكاتب اجملازة رسـميا ـركزي الـعراقي الشـركات وا يدعـو البنك ا
ـنـاقـصة ـؤهـلـ لالشـتراك  من ذوي اخلـبـرة واالخـتـصاص وا
جتـهـيـزه بـ (٢٥٠٠) بـكـرة من اشـرطـة رزم الـعـمـلـة الـورقـيـة وفق
عـدة من قبل هذا البنك واصفـات الفنيـة والشروط القانـونية ا ا
كاتب اجملـازة رسميا ارسال مـخوليهم مع وبـإمكان الشـركات وا
ركزي العراقي / الكائن كتاب التـخويل الرسمي الى مقر البنك ا
في بـغداد - شـارع الرشـيـد - بنـايـة رقم (٢) الطـابق (٣) الـدائرة
ناقصة القانـونية / قسم الـعقود لغـرض احلصول على وثـائق ا
لقاء مبـلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) دينار (مئة الف دينار) غير قابل للرد
نـاقصـة قبل نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم وسيـكون مـوعد غـلق ا

صادف ١٣ / ٧ / ٢٠٢١. الثالثاء ا
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بــدأت بــدايـة نــاجــحــة ..... اســســهــا واحـد واشــتــرك مــعه اثــنــان ... ثــالـوث
الصحافة ( سعد البزاز وفاحت عبد السالم واحمد عبد اجمليد ).

كتبات اجلامعات العراقية لو اردت ان تـعرف توجهها ما عليك سوى الذهاب 
بـشـكل عـام وكـلــيـات واقـسـام االعالم بـشـكل خـاص  ولــو تـمـعـنت قـلـيال في
الــرســائل واالطــاريح الــعــلــمــيـة  لــوجــدت ان هــنــاك اكـثــر من (150) رســالـة
ماجـستير واطروحة دكتوراه  ومئات الدراسـات والبحوث العلمية التي ما ان

عاصرة اال وكان للزمان النصيب االكبر منها . حتدثت عن الصحافة ا
ستقلة االولى في العراق ... هي اجلريدة ا

 لذلك عـندما يـكتب بـحث او دراسة عن اجتاهـات الصـحافة الـعراقـية العـربية
ـعـاصـرة  تـتـوجه بـوصـلـة الـبـاحـثـ الـيـهـا كـونـهـا جـريـدة عـرفت والـدولــيـة ا
ـوضوعـات والقـضايـا واالحداث بـاستـقاللـيتـها الـتامـة وحيـاديتـها في تـناول ا

التي تهم اجملتمعات االنسانية.
فـهي ال تـمـثل وجـهة نـظـر احلـكومـة او االحـزاب  بل هي مـسـتقـلـة وتـميل الى

جانب اجملتمعات االنسانية اوال واخيرا.
الزمـان دأبت منذ تأسـيسهـا وتولي د. احمد عـبد اجمليـد رئاسة حتريـر (طبعة
ـسـتـقـلة وفـتح العـراق) فـيـهـا عـلى اسـتـقـطـاب جـمـيع الـكفـاءات الـصـحـفـيـة  ا

ابوابها ومكاتبها امام طلبة وخريجي االعالم للكتابة فيها .
يكـتب في هذه اجلـريـدة الكـثـير من كـتاب الـرأي من مـختـلف اجلـنسـيات ومن
مخـتلف الـتخـصصـات  وحتافظ الـزمان عـلى عالقـة ثابـتة ومـستـمرة مـعهم 
وتـمـنحـهم حريـة الـتعـبيـر عن الـرأي  على ان ال يـكون عـلى حـساب الـقضـايا

الوطنية ووحدة وتماسك الشعب العراقي والقضايا العربية الثابتة .
كـننا تـصفح الكـثير من مواقع ولو اردنا مـعرفة الـسياسـة االعالمية لـلزمان 
وسوعـات ومنها موسـوعة ويكيبـيديا والتي كتـبت عنها الكـثير ولكن اهم ما ا
ـارسات كـتب عنـهـا هي العـبارة االتـية ( تـنتـقد الـنـسخـة الدولـية بـاستـمرار 

تحدة األمريكية و الغزو األمريكي للعراق بشكل أخص ) الواليات ا
ؤسـسات االعالمـية الـتي تدعي يـزها عن غـيرهـا من الصـحف و ا وهذا مـا 
ـوضوعـيـة وتـتـبنى مـطـالب الـشـعـوب ولكن ـهـمـة  احلـيـاد وتنـاول الـقـضـايا ا
سيـسة  بينما الزمان تسير على ؤسسات ا العكـس هو الصحيح  في هذه ا

نهج وطني واضح ازاء االحتالل االمريكي وكل ما ترتب عليه .
بسبـب موقف الزمان هذا جند فيها الكثير من الكتاب والصحفي يسارعون

للكتابة والعمل في هذه اجلريدة .
ـهـنيـة الـنـاجحـة من اوائل الـصحف اصـبـحت الزمـان الـيـوم بفـضل ادارتـها ا
الـعراقـيـة وفي مـقـدمـة الـصـحف الـعربـيـة ولـهـا شــــأن كـبيـر ومـقـروئـيـة دولـية

واسعة .
وتصدر هـذه اجلريدة عن مؤسسـة الزمان العراقيـة الدولية للصـحافة والنشر
والــتي أســسـهــا ســعـد الــبـزاز في  10/ 4 / 1997  وتـصــدر عــنـهــا كل من
الزمـان ( يوميـة سياسيـة )  والزمان الـرياضي ( يومـية رياضـية )  والزمان
اجلديـد ( شهرية عامة )  وألف ياء ( مجلد ثقافي )  ولها مكاتب ومراسلون
في بـاريـس وبـرلـ وبـروكـسل ونــيـويـورك ورومـا وأنـقــرة وعـدد من الـعـواصم
الــعـربــيـة ( دمــشق والــقـاهــرة وتـونس والــدار الـبــيـضــاء واجلـزائــر ورام الـله
ونواكـشـوط واخلرطـوم وطـرابـلس وبيـروت ودبي وعـمـان )  لهـا أربع طـبـعات
وهي (الـطـبــعـة الــعـربـيــة) الـتي تــوزع في سـوريـا واألردن و(طــبـعــة اخلـلـيج )
و(طـبـعة الـعـراق) و(الـطـبعـة الـدولـية) الـتي تـوزع في أوربـا وشـمال أفـريـقـيا 
ويرأس حتـرير جريدة الزمان سعد الـبزاز  فيما يرأس حتريـر الطبعة الدولية
فاحت عـبد السالم  ويرأس حترير طبعة العراق د. احمد عبد اجمليد  ومديرة

التحرير ندى شوكت .
لم تهـتم هذه اجلريدة بالـقضايا احملـلية فحـسب  على الرغم من انهـا اعطتها
ــرتـبـة االولى في تـغـطــيـاتـهـا الـصـحــفـيـة  بل تـنـاولت ايــضـا اهم الـقـضـايـا ا

واالحداث العربية واالقليمية والدولية. 
تـعددة ومالحـقـها ومـوقعـهـا االلكـتروني هـذه هي الـزمان بـطبـعـاتهـا الورقـيـة ا
مـيز بدأت من الصفر بخطوات مهـنية واثقة وواعدة لتصل اليوم الى صدور ا
الـعدد (7000) رغم الصـعوبـات التي واجـهتـها واالزمـات االقتـصاديـة التي لم
تـؤثـر في اسـتـمـرار صـدورهـا الـكـتـرونـيــا وورقـيـا  فـهي لم تـتـأثـر بـانـحـسـار
ـيـة والـعـربـية وانـدثـار الـصـحـافـة الـورقـيـة اسـوة بـالـكـثـيـر من الـصـحـف الـعـا
واحمللية  بل على العكس صمدت ووقفت شامخة ب وسائل االعالم االخرى
وسـتـبـقى رقـمـا صـحــفـيـا صـعـبـا  وسـتـسـتـمـر بـاسـتـمـرار مـهـنـة الـصـحـافـة

وجناحها  وهذا بفضل ادارتها الناجحة .
ؤسـسة الزمان الـدولية وصول اعـداد جريدة الزمان مبـارك من القلب نقـولها 
الـغـراء الى الـعـدد (7000) سـتـبـقى صــوتـا ومـنـبـرا مـهـمــا لـلـصـحـافـة احلـرة

ستقلة . ا
ـثلة باألستاذ ؤسس الزمان سعد الـبزاز وشكرا إلداراتهـا الناجحة  شكـرا 

فاحت عبد السالم والدكتور احمد عبد اجمليد.
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وبايل والنت لم لقـد كان لي شغف في مطالعـة اجلرائد واجملالت ..في زمن ا
نوعـة لذلك كنت ابـدأ بالقراءة يكن مـوجوداً.. وتسـتهويني الـصور واالخبـار ا
ا كنت من اخر صـفحـة النها صـفحه مـنوعـة وغنـية بـاالخبـار والصـور. ولطـا
ــبــدعـ الــذين يــصـنــعــون احلـدث اتــسـاءل عـن كـيــفــيـة اخــراج اجلــريـده وا
ويخـرجوه بـأبـهى حله جتـذب الـقار لـلمـطـالعـة بشـغف. وفي احـد االيام من
عـام 2018 لم اصـدق نـفسـي بـالعـمـل في جـريـدة الزمـان الـصـرح االعالمي
الـكـبـيـر بـقسـم االخراج الـفـني الـذي يـعـد قـلب اجلـريـدة وزمالء رائـعـ كـنا
نعمل كعائلة واحدة لم يبخلوا بنصيحة او توجيه من اجل العمل يخرج متقنا
وجمـيال. رغم انه عـمل مـتعب ألنه يـحـمل تـفاصـيل كـثـيرة اال أنه ال يـخـلو من
كـان الذي نـقضي بـه اغلب الـيوم. لـقد كـانت جتربـة عمل فـريده تـعه فهـو ا ا
من نوعهـا وقد تعلـمت منها الكـثير واجمل الذكـريات عشتهـا  كنا نعمل رغم
الظـروف الصعـبة الـتي مر بهـا البـلد من االنـفالت االمني والقـتل على الـهوية
وت في اي وداعش كـانت الـشـوارع مخـيـفـة ووجوه الـنـاس شاحـبـة تـنتـظـر ا
ا ربح عـمرا جـديدا هـكذا كل يـوم. ورغم هذا حلظه ومن يـصل لـلجـريده كـأ
كله كـنا جند في غـرفتـنا الـصغيـرة الكـثير مـن االمان والفـرح بوصـول جميع
الــكـادر بــسالمه ونــعـمل بــجـد ونــشـاط لــتـخــرج اجلــريـدة بــأبـهى حــلـة. ومن
ـركز الـثاني مـناصـفة مع زمـيلي اللـحظـات اجلمـيلـة التي مـرت علي فـوزي با
كمـال مصطـفى كافضل تـصميم لـلعدد الـسنوي في عام  2011 وكـذلك اذكر
اخـتي وصـديـقـتي الـهـام رحـمـهـا الــله رئـيس الـقـسم الـفـني كـانت خـيـر داعم
ـهـلـها ومـحب تـواجه الـصـعاب وتـدافع عـنـا بـرغم مـرضـهـا اللـعـ الـذي لم 
كثـيرا رحـمك الله وادخـلك فسيح جـنانه.وكـان زمالئي في القـسم الفـني خير
داعـمـ لي كـمـال الـذي يـجيـبـني احـيـانـا عـنـدمـا اسـأله (سـاعـة الـسودة الي
تـعـرفت بـيـهـا عـلـيـج) ورغم كـثـرة شـجـارنـا اجـده خـيـر صـديق وداعم في كل
شيء. واشـرق رغم ضـخـامـة حـجـمه جتـد قـلـبه رقـيـقـا جـدا وعـمـر كـثـيـرا مـا
ينـشر الفرح والضـحكة هنا وهـناك وعادل رغم التزامه الـصمت ال يتأخر في
مـسـاعـدة فـتحـيـة حب ووفـاء وامـتـنـان كـبـيـر لـهـذه اجلـريـدة الغـراء ولـزمالئي
االعــزاء وخــاصـــة الــقــسم الــفــني الــذين غــمــرونـي بــلــطــفــهم ومــســاعــدتــهم

ومـــــســـــانــــــدتـــــهم
ولـرئـيس حتـريـرهـا
الـدكتور احـمد عبد
اجملــيـد الــذي اتـاح
لي هــذه الـــفــرصــة
الـــطـــيــبـــة والــتي ال
تـقدر بثمن. فشكرا
لـكم جميـعا واتمنى
ـــوفــقــيــة لــكم كل ا

والنجاح والتألق.
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حتية طيبة..
رقـمة ٣١٧ ـذكـرتنـا ا احلـاقا 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي ٢١ / ٦ / ٢٠٢١
بـخـصـوص (هـدم وبـنـاء مـركز

صـــحي ســــعـــيـــدة) والـــتي 
االعالن عـنهـا في ثالث صحف
رســمــيــة نــنــوه بــأن الــتــاريخ
ـــذكــور في االعالن ١١ / ٧ / ا
صـادف يوم االحد هو ٢٠٢١ ا
نـاقصـة للـتفضل مـوعد غـلق ا
باالطالع واالعالن عن الـتنويه

في نفس الصحف.
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فـــايـــروســات كـــثــيـــرة ... حتـــتــاج الى
مـضادات ثـقافـية ولقـاحات  فـكرية .. 
واالعالم  والـصحافة بكل فنونها لقاح
فـعـال من بـ لـقـاحـات اخـرى تـتـفاوت
في الـقـوة والـتـأثـيـر لـكي تـمـنـح الروح
ـناعة من هذه الفايروسات  واجلسد ا

قاومة  للتغلب عليها .. ا
عـندمـا تخـتار صحـيفـة معـينة لـلكـتابة
يـعني انـك ترى فـيها فـسحـة كبـيرة من
احلـرية للـتعبـير وتتـيح فرصة لـلحوار
وتــبـادل االراء ونــافـذة مــفـتـوحــة عـلى

جميع االفكار..
مـثل هـذه الـصـحـيـفة تـسـتـقـطب كـتـابا
وصـحـفـيـ من مـخـتـلف االجـيال  في
الـــســيـــاســة واالقـــتـــصــاد والـــثــقـــافــة
والـريـاضـة وكـأنـهـا روضـة غـنـاء تـضم
  خـالف أخرى عندما مـختلف االلوان 
تـكون من لون واحـد ال تسر الـناظر وال

ترضي اخلاطر ..
وهــكـذا هــو الـعــراق حـديــقـة غــنـاء من
مـختلف الزهـور والطيور ..هـذا التعدد
ـكـان جـمـاال فـي االلـوان يـضـفي عـلى ا
وروعـة وتـعـطـيه الـتـعـدديـة ثـراء وقـوة

وتنوعا في االبداع .
مـــــثل هــــذا  اخلـــــطــــاب االعـالمي  له
دوره  في تــعــزيـز الــوحــدة الـوطــنــيـة
وبث الـوعي ونشـر الثـقافـة ب أوساط
الـشعب بـكل فئـاته .. الكـل يجد ضـالته
فــيـهــا وله حـصــة فـيــهـا  النــهـا تــقـدم
وجـبـة صـحـفيـة شـامـلة مـتـكـامـلة  من
االفـــكـــار واالخـــبـــار لـــكل الـــعـــائـــلـــة 

الصغيرة والكبيرة ..
في احلسابات الصحفية رقم �7000
يـــكـــفي لـــكي يـــعــطي الـــقـــارىء ثـــقــته
بـصـحيـفة حتـتـرم عقـله وتـشبع رغـبته

ويطمئن الى ما تنشره ..
دقـة في اخلـبـر ووضـوح في الـصورة 
وحتـليل  عميق ورأي ناضج   يصدر

من ضمير مهني صادق  ..
هـــذا الــرقم حــصـــاد ســنــ ومــخــاض
ــــهـــــمــــة لـــــيــــست عـــــســــيـــــر جــــعـل ا
 ســـهــلــة  خـــاصــة  عــنـــدمــا تــكــون
ضـمن  فـضـاء مفـتـوح  وعـالم سريع
احلـــركــة  وازمــات مــتـالحــقــة ومــزاج

يناسب عصر السرعة .
الـــوقــوف عــلى احلــيـــاد  في قــضــايــا
الـوطن غيـر مقبـول .. صحيح  إنك في
احلــيـاد لم تــقف مع الـبـاطـل  لـكـنك لم
تـــــنــــصـــــر احلق ..  وهـــــنـــــا تــــكـــــمن

اخلطورة  ..
لـذلك يـكـون مـقيـاس تـقـو الصـحـيـفة
واطـن والتزام هـو في إنحـيازهـا الى ا
قـضـايـاه وهـو أمـر مـشـروع  ومـكلف 
ـومـة الـصـحـيـفة وشـاق لـكـنه  سـر د
ودوام صـدورهـا  وكـسب ثقـة الـقارىء

ادي .. ال او الربح ا وليس ا
ا   قـد ال يعـرف الكـثيـر من القـراء ور
غـــيـــرهم  الـــكـــثــيـــر أن الـــكـــتــابـــة في

عـلـوماتي  وهـذا الـتـطور الـتـقنـي  وا
جــعـل االعالم والــصــحــافــة أمــام حتــد
كــبـيـر وفــرض عـلــيـهـمــا مـواكــبـة هـذه
الـــثــورة  الـــتــكـــنـــلــوجـــيــة ومـــغــادرة
ـعـروفـة والتـقـلـيـديـة  لكي االسـالـيب ا

تصل الى ما تريد ..
وهـذا التطور في الـتواصل االجتماعي
ــواقع والـــهـــواتف الـــذكــيـــة وكـــثـــرة ا
االلـكـتروتـيـة  اتـاح للـمـتلـقي  احلـرية
فـي  الـــتــــنـــقل  فـي قـــارات الــــعـــالم 
ـاوس )  بــلــمـســة  بـســيــطـة عــلى ( ا
وتـكون ب يديه للوصول الى احلقيقة
الـتي لم تعد حكـرا على مصدر واحد .
 هـذا التطوروضعنـا أمام حالة جديدة
ومــنـــافــســة شــديــدة وجـــعل  مــهــمــة
اصـدار صـحـيـفـة صـعـبـة جـدا  ولـيس
ن أغـرته هذه كـمـا يـتـصـور الـبعـض 
الـسـهـولـة بـانه صـار  رقـمـا مـهـما في
عـــالـم  الـــكـــلـــمـــة  ولـه  مـــكـــانه في

الذاكرة ..
الــســهـولــة فــرضت  الــيـوم صــعــوبـة
تــصل الى حـد االســتـحــالـة بــان يـكـون
لـلكلمة قيـمة ان لم تكن مؤثرة  صادقة
ـتلقي من  ولـها وقـعها اخلـاص عند ا
بــ هــذا الــكم الــهــائل من الــكــتــابـات
واقع  وفي فضاء مفتوح واالسماء وا

وأمزجة مختلفة وأهداف شتى  ..
مـا أسـهل أن تـصـدر صحـيـفـة  لـكن ما
أصــعب أن تــضـمن لــهــا االسـتــمـرار ..
لــذلك تـرى اصـدارات  وصــحـفـا ولـدت
ومــاتت ولم يــقــرأهـا غــيــر أصـحــابــهـا
وأصـحاب االعالن النهـا  لم تملك قدرة
الـتـحـدي وتعـامـلت مع الـصحـافـة على
أنـهـا جتـارة وتصـدر حـسب مـتطـلـبات
(الـسـوق ) ورغبـات ( الـزبون  ) خالف
اخــرى قــبــلـت الــتــحــدي وتــكــيــفت مع
الـــظــرف الــتــكـــنــلــوجي ( االنـــتــرنــيت
ـــاديــة وأخـــواته )  والـــصـــعـــوبـــات ا
النــهــا  ولــدت وفي ذهــنـهــا مــشـروع 
كــبــيــر .. جــاءت إســتــجــابــة  حلــاجـة
ـــــواطن  والـــــوطـن  وهي احلـــــافــــز ا
ادة ـلهم للـكتابـة واالبداع ـ وليس ا وا

رغم أهميتها للكاتب والصحيفة ..

ماذا يعني الرقم 7000..?
في حساب  االرقام يُعد هذا رقما � -

كبيرا ..
- وفـي حــســـاب الــزمن  و ( الـــزمــان )
وتـوالي االعـوام  لـه مـعنـى آخـر خارج

حساب االرقام اجملردة ..
- رقم لـه داللـة اخــرى غـيــر تـقــلـيــديـة 

  ..
- رقـم له قدرة على أن يتضاعف الى ما

ال نهاية في االبداع واحليوية ..
هـنـاك أرقام  في احلـياة عـمـوما ال تـمر
مـرورا عابرا كأي رقم  نـعرفه ونتعامل
مـــعه .. بل  لــهــا وقـع خــاص .. تــثــيــر
االنـتـبـاه وتـدعـو الى الـتـوقـف عـنـدها 
النها تدل على فعل مؤثر وتقترن به ..
وتــوالي االعـداد وعــدم تـوقــفـهـا يــعـني
إســتـمــرار هـذا الـفــعل  بـوتــيـرة اقـوى
ـــــومـــــة وأمـــــضـى تـــــضــــــمن لـه الـــــد

واالستمرار .
هـذا العـدد يعـني عمـرا طويـال ومديدا 

ننتظر منه الكثير ..
  رقـم  إجـــــتـــــاز خـــــطـــــورة الـــــوالدة
والـرضـاعـة والـطـفـولـة والـفـتـوة ودخل
مـرحـلـة الـنـضـوج والـرجـولـة وإكـتـسب
ـنــاعـة ضــد فـايــروسـات احلــصـانــة وا
الــعـصـر الـفـكـريــة وأمـراض الـسـيـاسـة
ــادة وهي كــثـيــرة ال تـقل والــثـقــافـة وا
عـددا وتأثـيرا عن الـفايـروسات الـطبـية
وأخـرهـا ( كـورونـا ) الـتي شـلـت حـركة
الـعـالم ومـنـعته مـن احلركـة وهـو بـهذه

السعة  ..
ـفتـوح  وشراء الذ ال  ا الـفسـاد وا
والــضـــمــائــر والــعــقـــول والــطــائــفــيــة
ـصــلـحــيـة واحلــزبـيـة ــنـاطــقـيــة وا وا
الـضيقة والـتحجر واالنـغالق  وغيرها
ن ال يــحــمل هـي فــايــروســات تــفــتـك 
مـنـاعة وطـنيـة عالـية خـاصة في فـضاء
مــفـــتــوح يــســـاعــدهــا عــلـى االنــتــشــار
وتـسـانـدة تـكـنلـوجـيـا ووسـائل اتـصال
مــتـطـورة  ولم تـعــد االسالك الـشـائـكـة
ــنــيــعــة عـلـى االرض قـادرة واحلــدود ا
عـلى حفظ الـسيـادة  التقـليـدية  ومنع

تسلل تلك الفيروسات الفتاكة ..
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بغداد

ـوت اذا مــا تـوقف ــوف ..  ايــزاك از
عن الكتابة .

كـل إنـسان  يـرغـب أن يـكـون وراءه أثر
.. والـكــتـابـة حتـقق له هـذا األثـر ..عـلى

الـصـحـافة لـيس فـيـها أي عـائـد مادي 
أوبـعـبـارة شعـبـية أصـبـحت ( مـا توكل
خــبــز )  إال من أوتـي ( حظ وحــظـوة )

 فهذا شأن أخر ..
 هـي عمـل تطـوعي لـوجه الـله والـوطن
ورضــــا الـــضــــمــــيـــر وراحــــة الــــنـــفس
 ووسـيـلـة يـجـتـهد صـاحـبـهـا بـانـها
 قــد تـســهم في تـعــافي الـوطن

من أوجاعه.. 
ـسـتـوى الـشـخـصي وعــلى ا
كـــثـــيـــرا مـــا أتـــعـــرض الى
ســــــــؤال من أصــــــــدقـــــــاء
ومـعـارف وأخـرين الـتقي
بـهم  صدفة أو في لقاء

عـابر..  مرة ببراءة  
وأخــــرى بــــحــــســـد 
وثـالـثـة بـاغـتـباط ..
سـؤال  عن الـعائد
ــــــــــــــــــادي  مـن ا
كـتابـاتي  (نبض

القلم ) ..
ســـــؤال يـــــرونه 

جــمـيــعــا طـبــيـعــيـا 
الن  الــصــحــفي مــهــنـته

الــــكــــتــــابــــة وال بــــد من  أن
يـحــصل عـلى عـائـد مـادي مـنـهـا

وإن كـان يعيش في بحبوحة  عيش
مــنـاسـبـة  فـلـكـي يـوصل انـتـاجه  الى
اجلــريـدة  ويـواصل عالقـته مع الـعـالم
فـــهــو بــحــاجـــة الى الــنــيـت والــهــاتف
ـولدة  ) واحلـاسـوب  والـكهـربـاء  ( ا
الـخ  وعالقـات عــامـة وهي فــوق طـاقـة
الــصـحــفي عـنــدمـا ال يـكــــــون له مـورد

أخر.  
ومع ذلك يغبطون الكاتب على مواصلة

الكتابة ..
وهــذا هــو قــدر الـكــاتب والــصــحـفي ..
يـقـبل مـهر الـصـحافـة والـكتـابـة .. وهو
غــال بال شـك  وتــسـتــحـق أن تـتــحــمل
ـهــا ومـخـاطــرهـا الـتي مــعـانـاتــهـا  وأ
جتـعل من الـكتـابة مـهـنة صـعبـة وليس
هـناك ما هو أصعب منها غير مصارعة
الــتـمــاسـيح عــلى حـد مــا يـرى الــكـاتب
االمــريـكي آرنــست هـمـنــغـواي صـاحب
روايـة الـشـيخ والـبـحـر الـتـي أكـد فـيـها
قـــدرة االنــســـان عــلـى الــعـــطــاء وقـــهــر
الــظــروف وهــو درس مــهم فـي احلــيـاة

 نستلهم منه االرادة .. 
يـعلمـنا أن الشـيخوجـة ال تسلب الرجل
ــــلك رجــــولـــــته وقـــــــــــوتـه إذا كــــان 
ـــة واالصــــرار عــــلى احلــــيـــاة الــــعــــز

واالنتصار .
   هــكــذا هي الـكــتــابـة .. تــسـري  في
عـروق الـكاتب  مـثل الـدم دون توقف ..
ـرور الـزمن وتـراكـم اخلـبرة وتـصـبح 
والـتجربة جـزءا من كينونـته االنسانية
 وتـتــحـول عـنـده الى عـمـلـيـة  ( اشـبه
بــالـتـنـفـس ) عـلى حـد مــا يـرى الـكـاتب

انت اجلبال الراسيات بهمة
ثلك ان يكون تابعا ندم حاشى 
بل انت ذاك الشهم اذا انتخى

   تــغــفـــو له الــدنــيـــا بــاهــداب احملب
االعلم

ياصقرها في العاليات سماؤه
وسواه ها هنا ال لم يهزم

احببت فيك سماحة األخالق تواضعا
  وعــشـــقت فــيـك صــبـــابــة الـــعــشــاق

واحللم
تمـيز ابا هكذا وجـدت نفسـي اصف ا
الـطــيب ســعــد الــبـزاز فــارس الــزمـان
هنة واسس رفيق الدرب الذي صان ا
لـهـا مـدرسـتـها اخلـاصـة الـتي اثـبـتت

ومتها قوتها واصالتها وصدقها ود
امـام احـلك الـظـروف بـعـد ان انـهـارت
الـــعـــديـــد من الـــصـــحف الـــتي ســـقط
بـعـضــعـا في خـانــة الـتـبـعــيـة الـقـذرة
والضـعف والـتخـبط االمـهني في زمن
التردي .. بـعد ان اصـبح األستـخفاف
ـهـنـة سـمــة اعالمـنـا اجلـديـد مع في ا

األسف .
نــــعم مــــاذا اقــــول عن الــــزمــــان وهي
تـــســجـل جنــاحـــات مـــبــهـــرة واعـــيــة
لـتـحـتـفل بـأصـدار الـعدد  .. 7000انه
ــؤسـســة اعالمــيـة األجنـاز الــشــامخ 
تخـطت احمللـية بـجدارة .. وبـصراحة
اقول من حـقـنا نـحن الـرعيل األول ان
نــحـتــفل بــالــزمــان وفـارســهــا الــبـزاز
ــهــني وهي تــطل عــلــيــنـا ومالكــهــا ا
يومـيـا بنـسخـتـيهـا احمللـيـة والدولـية
بـعـد ان نـافـست وبـجـدارة  زمـيالتـهـا

من الصـحف .. وهنـا البد من الـتأكـيد
ـومته يـعود الى ـطبـوع ود ان قوة ا
عـمق مـهنـيـة الـقـائـد الـذي عـرف كيف
يـصـارع الــواقع ويـتـمـسـك بـأخالقـيـة
ـهـنـة الـتي حتــولت بـفـضل الـدخالء ا
الى محـنـة ومـحنـة حـقـيقـيـة .. وعـليه
البـد ان نحـيي رئـاسـة الـتـحـريـر التي
اجادت الـتـعـامل في سـوق األعالم في
ــقـراطــيـة الـعــهـد اجلــديــد عـهــد الـد
الـزائــفـة .. وقــد قـلــنـا مــرارا وحـددنـا
مالمح هذا الـزمن فـكـانت التـراجـعات
من ابــرز خــصـائــصـه وسـمــاته الــتي
جتاوزت كل مـفرداتـنا وتخـطت كل ما
يحـفل به قـاموس لـغـتنـا من مـرادفات
وتشابه ونعوت .. وامام هذا كله جند
ـهـنـية ان الزمـان وضـعت بـصـمـتهـا ا
لـــــتـــــواجه كـل هـــــذه األنـــــكـــــســــارات
واألسـتـســهـال غــيـر األخالقي لــتـؤكـد

انــــهـــا مــــدرســـة جــــديــــدة في األعالم
العراقي بال منـازع شعارها . األخالق
ـصــداقـيــة  اجلـرأة  في ـهــنـيــة  ا ا
الـطـرح والـتــنـاول وهـذا مـا يــجـعـلـنـا
نفـتـخـر بهـا ونـعتـز .. ألنـهـا اكدت من
خاللــهـــا ان األعالم الــعـــراقي مــا زال
ــا ان هـــنــاك فـــرســانــاً بــعـــافــيـــة طــا
ــواجـهــة األخالقــيـة يـجــيــدون لـغــة ا
الـصـريـحــة ويـكـشـفـون بــقـوة لـكل مـا
يسيء للعراق وشعبه وتأريخه وإرثه

احلضاري .
فــهـنــيــئــا لـلــعــراق بــالــزمـان وهي

تــــصـــــدر عــــددهــــا الـ (7000)
ــقــتـــدر الــواثق .. بــجـــدارة ا
وهنيئا لنا ونحن نتصفحها
صـبــاح كل يـوم بــحب بـعـد
ان فقدنا الثقة في الغالبية

العظمى مع األسف.

نبض القلم

حـد مـا يـرى
االديـــــــــــــــــــب
الــــتــــشــــيــــكي
يـــــــــــــاروسـالف

سايفرت. 
 وهــذا هــو ســبب

بـــقــاء الــكـــــــــــــــاتب خــالـــدا بــعــد
مات .. ا

لـكل عمـر أجل اال الكـتابـة  تبـقى على
طول األزل .. 

مـن أول حــرف خــطه الــقــلم  والى أن 
تطوى الصحائف .

مبارك  للصحافة هذا العدد  ..
عمر مديد ..

 ورقـم  جديد على هـذا الطريق الشاق
الطويل  ..  

}  }  }
∫ bOH  Âö

(( لقد تعلمت منكم الكثير أيها البشر..
تعلمت أن اجلميع يريد العيش في قمة
اجلــبل غـيـر مــدركـ أن سـر الــسـعـادة
تـكمن في تـسلقه )) .. غـابرييل غـارسيا

ماركيز.
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لـكن هــنــاك مـا يــقـرّبــهـا لــلـتــكـامل
ــشـتـركـة ـصـائـر ا والـتـواصـل وا
خـــصــوصـــاً وأن الـــلـــغـــة واحــدة
والـتعـبيـر عنـها في األدب والـشعر
والقـصة واحـد ألن اللـسان واحد
حـــــتى وإن كـــــان لـــــكـل مـــــفـــــردته
وأسـلـوبه وذوقه مـثــلـمـا لـكل فـرد

خصوصيته في هذا اإلطار.
وعـــلـى الـــرغـم من أن الـــقــــضـــايـــا
الـــعـــراقـــيـــة كـــانت تـــقع فـي قـــمــة
أولــــويــــات صــــحـــيــــفــــة الــــزمـــان
وشواغـلهـا لكن الـبزاز أدرك بـبعد
نـظـر ورؤيـة مـتـقـدمـة إضـافـة إلى
ـتـمــيّـزة أن ثــمـة صـورة عالقـتـه ا
أكبر على العراقي رؤيتها وهي
عــالم عــربي واسع وعــالم إسالمي
كـبـيـر وعـالم إنـسـاني شـاسع. وإن
مـــا حتـــقّـق خالل مـــا يـــقـــارب ربع
ـاضي يـعود في جـزء منه الـقرن ا
إلى هــذه الــرؤيــة اإلسـتــشــرافــيـة
ــــة خـــــصـــــوصــــاً فـي ظل الـــــعـــــو
وتأثيـراتها وامتـداداتها وقد عمل
باكراً على الـتفكير بـعراق محتمل
وعـــالم عــــربي مـــتــــغـــيــــر وعـــالم

متواصل وسريع ال ينتظر.
ولم تـــكــتفِ الـــزمــان بــاالنـــشــغــال
بــاخلـــبـــر الــيـــومي والـــطــازج بل
ا هو أبعد واستراتيجي خططت 
وكان لها قصب الـسبق فيه لعالقة
الـبزاز الـسـابـقـة بـأصـحـاب الـقرار
ومــعــرفـته  بــآلــيـات عــمل الــدولـة
ثقف واألدباء فضالً عن صلته بـا
هـارة خالل عمله التـي اكتسـبهـا 
ـــهــنـي لــذلك فـــكّــر بـــاالهــتـــمــام ا
بقضايا أبـعد من اخلبر الصحفي
من نــشـر ثــقــافـة احلــوار والـسالم
والـــتـــعـــايـش إضـــافـــة إلى األدب
ــبـادرات عــلى والــفن وتــشــجــيع ا
هـذا الـصعـيـد وصوالً إلى قـضـايا
ـعرفة والعلوم التنمـية واقتصاد ا

عـراقـيـة بـنــكـهـة عـربـيــة مـفـتـوحـة
لألقالم الـشابة وغـير الـتقلـيدية أو
احملـــتــرفــة وال أخــفـي ســراً أنــني
كـنت قــد شـكّـكت بـإمــكـانـيـة جنـاح
ــواصـفــات في صـحــيــفــة بــهــذه ا
أجواء لـنـدن الـثـقـافـيـة واإلعالمـية
ـــــعـــــارضـــــات الــــــتي تـــــضـج بـــــا
ــتــضـاربــة فــكـيف واالجتــاهـات ا
برجل خرج لتوّه من عباءة اإلعالم
ــلــكــته الــرســمـي يــريــد إقــامـــة "
ستـقلة". ولـعل جزءا من شكوكي ا
كـانت تـنـصــرف إلى الـقـرّاء أيـضـاً
بـحكـم االصطـفافـات احلـادّة. ولكن
سـعـد الـبـزاز جتاوز تـلك الـعـقـبات
وواجه الــتــحــديـات مــغــامــراً عـلى
طـريـقته طـارقـاً أبوابـاً لم يـطرقـها
قـبـله أحـد فـحـقق جنـاحـاً منـقـطع
الــنـظـيـر. بل إن بـعض مَن هـاجـمه
في الـبـدايـة عاد لـيـطـلب ودّه. وقد
تـــــعــــامـل الــــبـــــزاز بـــــأريــــحـــــيــــة
وجــنــتـــلــمــانـــيــة وبــكـل انــفــتــاح
وتـسـامح من دون أيـة حسـاسـيات
أو مــواقف مُــســبــقــة وتــلك كــانت
رسـالة الـصحـيفـة األولى التي هي
إعـــادة بـــنـــاء اجلـــســور وتـــرمـــيم
الــعالقـة بــ الـعــراقـيــ وبـيــنـهم
وبـ أشـقـائهم الـعـرب وقـد احتل
مـــكــــانه بـــجــــدارة كـــمـــا احــــتـــلت

. الصحيفة موقعها بجدارة أيضاً
انـــطـــلــقـت "الــزمـــان" من مـــفـــهــوم
االهتمام بالـشأن العراقي في إطار
الـــــــشــــــأن الــــــعــــــربـي أي جــــــعل
االهــتـمــامـات الـعــراقـيــة جـزءا من
االهـــتـــمــامـــات الـــعــربـــيـــة وعــدم
االنكـفـاء عـلى الـقـضايـا الـعـراقـية.
فـالــعـروبـة احلــضـاريــة هي هـوّيـة
لـغوية وثـقافيـة جامـعة ومفـتوحة
حـــــتى وإن تـــــبــــايـــــنت األوضــــاع
االجـــتــــمـــاعـــيـــة واالقــــتـــصـــاديـــة
والـثـقـافـيـة بـ الـبـلـدان الـعـربـية

ــتــابــعــ لــعــلّـي كــنت من أوائل ا
لصـدور صحـيفـة الزمـان في لندن
حــيث تــأســـست في الــعــام 1997
10 وصـــــــدر عــــــــددهـــــــا األول في 
نـــيـــســـان/إبــريـل والـــيــوم يـــصل
إصـــدارهــا إلـى الــعـــدد رقم 7000
وهي في عـّز عــطـائـهـا وارتــقـائـهـا
ــنــاســبـة وجتــدُّدهــا. ومــثل هـذه ا
تدعـو للـتأمل والتـدبّر والـنقد أوالً
- لــتــقــيــيـم مــا حتــقّق من مــنــجــز
حقـيقي وهـو منجـز منـظور وقائم
وكــبـــيــر وثـــانــيـــاً -  لألفق الــذي
تـــفــتـــحه إلعــادة الـــقــراءة بـــهــدف

ستقبل. استشراف ا
وال بـدّ أن نـأخذ سـمات الـصـحيـفة
وطــابــعــهـا مــنــذ أعــدادهـا األولى
جلـهـة مـهــنـيـتــهـا واسـتـقاللــيـتـهـا
وعالقـــتـــهـــا بـــقـــضـــايـــا الـــتـــقـــدم
واحلــداثـــة حــيث ســـاهم وضــوح
رؤيـة مؤسـسهـا ورئـيس حتريـرها
الصديق سـعد البزاز في تـوجّهها
وتعـمـيق مـسـيرتـهـا حـتى تـصلّب
عـودهـا وأصـبحـت مدرسـة حـديـثة
ــنــهـجــيــتـهــا والــتــزامـهــا بــقـيم

احلرية. 
وســبق لي أن ذكـــرت أنــني ســألت
األســـتــاذ الـــبـــزاز حـــ أخــبـــرني
بـــرغـــبـــته في إصـــدار صـــحـــيـــفــة
متمـيّزة في لندن الـتي كان قراؤها
يتـوزّعون عـلى ثالث صحـف كبرى
لــــكل مــــنـــهــــا لــــونـــهــــا اخلـــاص
ــتـمــيّـز حــيث كـانت واجتــاهـهـا ا
جــــريـــــدة "الــــشـــــرق األوسط" أول
صحـيفة عـربية في لـندن واحلياة
ذات الـنكـهـة الـلـبنـانـيـة  والـقدس
ــــهـــتــــمــــة بــــالــــشـــأن الــــعـــربـي ا
الـــفـــلــســـطـــيـــني والـــبـــعــيـــدة عن
االجتــاهــات الــرســمــيــة والــعــرب

احملدودة االنتشار آنذاك.
قـال الــبـزاز أنه يــريـدهـا صــحـيـفـة
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بغداد
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كــان الـبــلـد يــشـهــده من تــمـزق في
الـــنــســيـج االجــتــمـــاعي  وصــراع
سياسي  وتناحر حزبي ومناطقي
ــــارســـات وطـــائــــفي  أجــــجـــته 
احملـتــلــ وأتــبـاعه  ومـن فـوضى
عــارمـــة وانــفـالت أمــني مـــخــيف 
حتـت انــــظــــارهـم وبــــرعــــايـــــتــــهم
وتشجيـعهم  بهدف تـخريب البنى
الـتــحــتــيــة االســاســيــة  وتــدمــيـر
متلكات العامة واخلاصة وسرقة ا
بـحـراسة اجلـنـود األميـركـان الذين
ــشـهــد من فـوق كـانــوا يـراقــبـون ا
ـــتـــعــة دبـــابـــاتــهـم وهــمـــراتـــهم 
واســتـرخــاء  إن لـم يـشــاركــوا في
عمـليات الـتدميـر والنهب بـحماسة

واندفاع . 
هكـذا كان الـتحـدي الذي واجـهته "
الــــزمــــان " في ســــنــــوات اجلــــمــــر
الــعـراقــيـة  وهــو حتـدٍ خــطـيــر قـد
يــــؤدي إلى عـــواقـب وخـــيـــمـــة ألي
صحـيفة ولـلعامـل فيـها ولكـتابها
ومحرريـها  إن لم يسـتخدم رئيس
الـتـحـريـر خـبـرته وحـنـكـته لـقـراءة
الــواقـع قــراءة صــائـــبــة  ويــحــرك
أدواتـه بـــــــحس ثــــــــاقب وذكـــــــاء 
ويـتعـامل مع مـحيـطه بـحذر شـديد
تـعـامـله مع قنـبـلـة موقـوتـة حمـلـها
مــضــطــراً بـــ يــديه ! . وقــد جنح
الزميل عبد اجمليد على امتداد 18
عـاماً بـقيـادة سـفيـنة " الـزمان " في
طـبـعـتهـا الـعراقـيـة إلى بـر األمان 
ووسـع من قـاعــدة كـتـابــهـا  ووثق

الـصـحـافـة الـعـراقـيـة الـتي أسـست
لزمان صحفي جديد .

هي اذن صحـيفـة جديـدة  في عالم
جـديد  وأفق جـديـد  وهوى جـديد
.. صــدرت في لـنـدن وعـيـنـاهـا عـلى
الــوطـن  ومــا أن حــانت الـــفــرصــة
لتصدر طبعتـها العراقية  فإنها لم
تـــتـــأخــر أبـــداً  فـــكـــانت من أوائل
الصحف التي صدرت في طبعة من
الـــبــصــرة  –حــ كــانت اجلــريـدة
تطبع في مطابع البحرين - وطبعة
الحـقـة ومسـتـقرة حتـريـراً وطبـعاً 
في بـــغـــداد بـــرئـــاســـة الــصـــحـــفي
اخملضرم الدكتور احمد عبد اجمليد
بـــعــد الــتــاسع مـن نــيــســان الــعــام
ـا كــان الـوطن يـخـضع  . 2003و
لالحـتـالل األمـيــركي الــبـريــطـاني 
فــقـد كــان حــجم الــتـحــدي شــديـدا
لـيس في مـفـاصل الــعـمل الـيـومـيـة
ـا في نوعـيـة اخلـطاب فـحـسب  إ
ـــوجه لــــلـــجـــمـــهــــور  وفي نـــقل ا
األخـــبــار  وصــيــاغـــة الــتــقــاريــر 
وصــــوالً إلـى اخــــتــــيــــار الــــصــــور
نـاسبـة  في بيـئة عراقـية وطـنية ا
حـــســـاســـة تــرفـض االقــرار بـــواقع
االحـــتالل  وحتــــتـــقــــر الـــرضـــوخ
لقوان احملتل وأساليبه الوحشية
 واجـراءاته الـتـعـسـفـيـة  وتـعـمده
ــــواطــــنــــ االســـــاءة لــــكــــرامـــــة ا
وحـريـاتـهم وحـيـاتـهم  فـضـالً عـما

ملـيح صـالح شكـر في كتـابه تاريخ
الـصـحـافـة الـعــراقـيـة في الـعـهـدين
ــلـكي واجلـمـهـوري - شـهـرة هـذا ا
الـعـنوان لـلـصحـيـفة الـتي أصـدرها
إبراهيم صالح شكر عام – 1927
  1928ولم يكن ابراهيم قد تنازل
عنهـا له  بل سبق له التنـازل عنها
لـــصـــديــــقه روفــــائـــيل بــــطي  ولم
يـتنـازل بطي هـو اآلخـر للـسمـعاني
عـــنـــهـــا  كــمـــا يـــقـــتـــضي قـــانــون
ــطـبــوعــات لــســنـة  1933الـذي ا
ينص على أن عنوان الـصحيفة هو
حـق شـــرعي لـــصـــاحب االمـــتـــيـــاز
ولـــورثـــته من بـــعـــده " ... غـــيــر أن
الـبـزاز اختـار لـزمـانه أن تـصدر في
طبوعات لندن  بـعيداً عن قانـون ا
الــعــراقي وعن أصــحــاب االمــتــيـاز
والورثة الشرعيـ وغير الشرعي
 لـتــكـون صـحـيــفـته أول صــحـيـفـة
عربية حتمل هذا االسم في عاصمة
الــضـبـاب  وثــالث زمـان في تـاريخ

لـصـحيـفـته اعـتبـاطـاً أو استـسـهاالً
ـا اسـتـحـضـر أو عـفـو اخلـاطـر  إ
في ذهنه تاريخ الـصحافة الـعراقية
ـتاحة في عهـد احلريات الـنسـبية ا
الــتي حـــصــلت عــلــيــهــا في بــعض
ـلـكي  فـاسـترجع سـنـوات الـعـهد ا
ـقراطية منارات في واحـة تلك الد
التي مرت مثل نسمات هواء عابرة
في فـضــاء الـصــحـافــة  واسـتــذكـر
زمـــــان ابـــــراهــــيـم صـــــالح شـــــكــــر
وصـحيـفته " الـزمان " الـتي صدرت
في تــمــوز عــام  1927لــكــنــهــا لم
تعمر طويالً  ولم تصدر سوى 44
رت  عدداً  بـعد أن  تعـطيلـها 
األولى خريف عام  1927في عهد
حكومة جـعفر العسـكري  والثانية
واألخــــيـــرة في أيـــلــــول من الـــعـــام
الـتـالي ايـام حـكــومـة عـبـد احملـسن
الــســعــدون  كــمــا اســتــذكــر زمــان
تـوفــيق الـســمـعــاني وصـحــيـفـته "
الزمان " الـتي أصدرها عام 1937
 " :مستغالً  –كما يؤكـد الدكتور

بصدور العدد  7000من  " الزمان
" تــكــون هـذه اجلــريــدة قــد قــطـعت
أشواطـاً طويـلة من عـمرهـا الفتي 
بـعضـهـا طبـيعـي وايجـابي وسلس
فـي مــســـيــرة الــعـــمل الــصـــحــفي 
واآلخــر فـي مــنـــتـــهى الـــصــعـــوبــة
والسـلبـية والتـعقـيد  وكلـما ارتفع
ســقف الــتــوقـعــات بــأن " الــزمـان "
التي أصدرها سعد البزاز ألول مرة
في لــنــدن مـطــلع نــيــســان / ابـريل
الــعـام  1997ســتــتــوقف مــثــلــمـا
تــوقـفت الـكـثـيـر من الـصـحف الـتي
صــدرت في فــورة ظـهــور الــصـحف
ــدعــومــة من واجملالت الــعــربــيــة ا
حـكـومـات وجهـات عـديـدة في لـندن
وباريس  تطل الـزمان علـى قرائها
 لــتـــعــلن عن نــفــســهــا ووجــودهــا
وهــويــتــهــا وهــواهــا  وحــيــاتــهــا

ستمرة مع تعاقب األزمان . ا
 " ويـوم ولدت فـكـرة اصدار جـريدة
الزمان  كان من احلمـاقة أن يغامر
بـإصــدار صـحـيــفـة كـبــرى فـرد هـو
مـــجـــرد شــخـص واحــد أيـــقظ

الغضب ما كان يحلم
به طويالً ويـخطط له
مــراراً ولم يـــفـــعــله 
فـــــإذا بـه يـــــخــــــتـــــار
منافسة صحف كبرى
تـــــــقـف وراءهــــــا دول
ومـشـايخ ومـخـابـرات
جاءت إلى لـنـدن حيث
مربط الـعرب الـهارب
من اوطانهم بـحثاً عن
احلــريــة أو بــحــثـاً عن
الـــوجــــاهـــة " : ســـعـــد
الــبــزاز  حــكــايــة هــذا

الزمان .
ـــرجح ــــا  بل مـن ا ر
ان الــبــزاز لـم يــخــتــر "
الــــــــزمـــــــان " اســـــــمـــــــاً

من أواصــر عـالقــاتــهـــا مع صــنــاع
القرار  ونـوع في مصادر أخـبارها
 ورسخ مـن حيـاديـتـهـا ومهـنـيـتـها
الية واستقاللها  وواجه أزمـتها ا
بسبب نـدرة االعالنات بقـدرة فائقة
ـنـاورة  وصــبـر عـلى اعـادة عــلى ا
تــرتـــيب الـــبــيت الـــزمــاني من دون
ـــســـاس بـــثـــوابت الـــصـــحـــيـــفــة ا
وهويتها وهواها  يسانده في ذلك
عـــــــدد مـــــــحــــــــدود من احملــــــــررين
ـراسـلـ والـفـنـيـ واالداريـ  وا
وضــعـوا ثـقـتــهم به  ومـضـوا مـعه
بـاجتـاه تـرسـيخ تـقـالـيـد ثـقـافـيـة ال
تــكــتـفي بــنــشـر نــتــاجـات عــشـرات
ـــيــ الـــكُـــتـــاب واألدبــاء واألكـــاد
والـصــحـفــيـ والـفــنـانــ وعـمـوم
ـا االحـتـفـاء بـكـتـبـهم ـثـقـفـ  إ ا
ومـؤلـفـاتـهم واصـداراتـهم اجلـديدة
ية مـشهودة  في اصبـوحات تكـر
يــعــقــبــهــا في عــدد الــيــوم الــتــالي
اضـاءة شـامـلـة مـصـورة لـلـفـعـالـيـة
هـمـة الـتي تـدخل ضـمن الـوثـائـق ا
يـحـتفظ بـها احملـتـفى ويفـتـخر بـها

طوال حياته .
أمام  44عـدداً من جريـدة " الـزمان
" أصدرها صالح شـكر قبل اغالقها
بــعــد عــمــر قـــصــيــر  وأمــام عــمــر
مـتـقـطع قضـته صـحـيفـة " الـزمان "
1937 - 1963  الــتي أصــدرهــا
توفيق السمـعاني صاحب مطبعة "
الــزمـان " وقـد تـولـى ادارتـهـا جنـله
مــوفق الــســمــعــاني
بــعـد رحــيل والـده 
تــبــقـى صــحــيــفــة "
الـــــــزمــــــان " الــــــتي
اصـــــدرهــــا ســــعــــد
الـــبــــزاز في لـــنـــدن
عصـية عـلى الزمان
 وحتــقق بــصـدور
العدد  7000رقماً
استثنائـياً طموحاً
 وتـــــــــــــــــــــواصــل
اصــدارهــا بــعــنـاد
وحــيــويــة وجتـدد
عـبــر طـريق سـالك
ـــتــد مـن لـــنــدن

إلى بغداد . 
 ولــــكل زمـــانٍ ....

زمانُ .
   

ثير - كذلك -  وثـوب الزمان اجلريدة  صوب العدد "   " 7000  كما  لو يعني الـكثير  بل و ا
ا حـفل تأريخ كان  عُـمر حـضارة  عـريـقة - سـحيـقة  تـعطـرّ و تضـوع  أمـثوالت جـهدهـا  
ــطـبــوع  من خـواص و خــوالص  تــبـنّت  دفق  مــعـارف و دراســات و كـتــابـات  من هـذا ا
ـآرب  عبـر مسارب مـهنـيّة صـحافـة  و اثقـة  مزهوة ـشارب و ا صنـوف أدب  مخـتلـفة  ا
ـهنة بدرايـة قنـاعات  و حـرفيّـة أعمـدة من منـتخـبات األسـماء  الالمـعة و الـطائـعة لـلوازم ا
وسمـو أخالقـهـا و هـضم قواعـدهـا  فـضالً  وبكل تـأكـيـد-   سواخن  مـطـابخ  أخـبار و
غُـرف و مــكـاتب حتـقـيـقــات بـرعت تـعـدُّ مـا يــتـوّجب و مـا يـلـزم مـن رصف و تـعـيـ مـكـان

احلـقيـقة  بغـية الـوصول إلـيهـا -  قدر الدربـة و سوانح اإلمـكان -  و إأل مَـا وصلت " زمان
ا وصـلت  إليه اآلن  إكـتفـاءً  و تكـاتفـاً مع  مجـريات مـا كان قد سـعى إليه ... سـعد الـبزّاز "  

الصـحفي الـرائد " تـوفيق سـمعـان " في بلـوة تأسـيسه " الـزمان الـبغـدادية " أبـان ثالثيـنات الـقرن
سـار ما بدأت به " الزمان" بـطبعتـها الدولية العشرين  و إن أخـتلفت وقائع الظـروف . لفتة صـغيرة 
برئـاسة حتـريرها " فـاحت عبـدالسالم " و طـبعـة العراق بـرئاسـة د. أحمـد عبداجملـيد يـتمّـعق اإلحساس
صـادقـاً ... نـبــيالً ... صـادحـاً بـنـصـوع نــوايـا  و تـوافـد قـدرات جـهـود صــادقـة مـتـواصـلـة  واثـقـة 
أفـصـحـت عن جالل  واجـبـات  صـاحـبــة اجلاللـة  في أن تـكـون مع الــنـاس و من بـ الـنـاس من أجل
قـضايـا  النـاس   كمـا  هي نوازع و مـرامي  من يفـي حق  وشرف الـعمل الـصحـفي  ليـكون داعـما ً
مدافعاً  عـنهم رافعاً حيف جور الزمان  كما ديدن الزمان - اجلريدة  التي نحتفي  بوصولها ضفاف
 رقـم  هذا العدد الـشاخص في عمـوم معمار الـصحافـة العراقـية على طول و عـرض تأريخـها اجمليد...
تـهـانٍ و تـبـاريك  مـا بـرحت تــتـراكض مـثل رهط خـيـول  بـيض  نــاصـعـات  عـلى بـسـاط  عـشب طـريّ

أخضر  يتعامد مع  دالل و جمال   مناسبة  مثل هذة  غالية جداً  وعزيزة حتماً

والتكنولوجيا.
فالـصحـافي حسب ألـبير كـامو هو
مـؤرخ الــلـحـظــة والـصــحـافـة هي
"صــاحــبــة اجلاللـة" كــمــا يــقـال أو
الـسـلــطـة الـرابــعـة واألمـر في ظل
الـثورة الـعلـميـة - التـقنـية وثورة
ــــــعــــــلــــــومــــــات واالتــــــصـــــاالت ا
ـواصالت وتـكنـولـوجـيا اإلعالم وا
والـطـفــرة الـرقــمـيـة "الــديـجــيـتـال"
يـصـبـح أكـبـر بـكــثـيـر ألن  اإلعالم
يـؤثـر فـي الـرأي الـعــام بل أصـبح
قـادراً عـلـى صنـعـه فـما بـالـك ح
نــــكـــــون عــــلى أعـــــتــــاب الــــثــــورة

الصناعية بطورها الرابع. 
وإذا كـانت الـهـوّيـة الـعـربـيـة بارزة
في الــصـــحــيــفــة فــإنـــهــا لم تــنس
الـهـوّيـات الـفـرعـيـة وتـوقّـفت عـنـد
ــشــاركــة من أبــواب الــشــراكــة وا
ـــــواطـــــنــــة خالل الـــــدعـــــوة إلى ا
ــتـكـافــئـة في إطـار ـتــسـاويـة وا ا
الـتـكـامل وليس الـتـنـافر والـتـنوّع
في الوحـدة واحلق في االختالف
بفـتح بـاب لـلـتـنـويـر واحلـداثة من
خـالل اإلقرار بـالـتـعـدديـة والـتـنوع

وحرية التعبير.
ولـعل أهم مـا ميّـز الـصحـيـفة أنـها
كـانـت خـارج دوائـر األيـديـولـوجـيا
ـا وهي مــفــتــوحــة لــلــجــمـيـع طــا
تــمــسّك هــؤالء بــشــروط الــكــتــابـة
واحلــوار واالحـتـرام وقــد اهـتـمت
بالبنية األخالقية للقيم الصحفية
وبقدر كونها إطاراً موحداً إالّ أنها
تـمـتـاز بــتـعـدّد األصـوات داخـلـهـا
حـتى وإن ميّـزت نـفسـها وأظن أن
ذلـك كــان أحــد عـــوامل جنـــاحــهــا
خـصـوصـاً بــاالبـتـعـاد عن احملـاور
والـنـمـذجـة  والـتـنمـيـط وتصـنـيف
اآلخر عـلى نحـو مُسبق العـتبارات
عـرقــيــة أو ديـنــيــة أو طـائــفــيـة أو
سيـاسية أو غـير ذلك في منـهجية

تربوية انفتاحية. 
كــمــا ســاهــمت في إثــارة قــضــايــا
مـهـمّـة ومـلــفـات شـائـكـة حـتى وإن
كــــان لـه مــــوقف إالّ أنـــــهــــا كــــانت
ــواقـف األخـرى مــنــفــتــحــة عــلى ا
فـــاســحــة في اجملـــال حلــوار عــلى
صــفـحــاتـهــا تـتـالقح فـيه األفــكـار.
ـوضــوعـات: الــقـضــيـة ومن تــلك ا
الـكـرديـة وقضـيـة احلـصـار الدولي
وقــضــيـــة الــطــائــفــيــة ومــوضــوع

هنية الصحافي الالمع والكـفاءة ا
العالية.

وإذا كــنت قــد كــتـبـت في "الــزمـان"
منـذ تأسيـسها وإلى اآلن وبـكثافة
أكبر خالل الـسنوات الـعشر ونيّف
ـنـصـرمـة فـإنـني إذ أحـيي ذكرى ا
صــدورهـا مـتـمــنـيـاً لـهــا اسـتـمـرار
تألقها وازدهـارها فثمة مالحظات
ال بـدّ من الـتـوقّف عـنـدهـا. وأقـصد
بذلك ومن دون مـجامـلةٍ بـذل جهد
هنية أكبر كيما تظهـر الصحيفة 
عـالـية ولـغـة سـلـيـمـة فـقـد الحظت
واد  التي ال ترتقي تسرّب بعض ا
ــــســــتــــوى الــــذي وصــــلــــته إلى ا
الصـحيـفة األمـر الذي يـحتاج إلى
ـــزيـــد من الـــتـــدقـــيق. أقـــول ذلك ا
كــصـديـق حـريص عــلى اســتــمـرار
صــحــيـفــة "الــزمـان" الــتي جــمـعت
ــوذجــاً أقالمــاً مــبــدعــة ومــثّــلت 

. صحافياً راقياً

االحــتالل والـدســتـور واالتــفـاقــيـة
الـــــعـــــراقـــــيــــة - األمـــــريـــــكـــــيــــة
واالنـتــخــابــات وقــضــايــا الـعــنف
واإلرهــاب وتــنــظــيـمــات الــقــاعـدة
و"داعش" إلـى الــتـــراث الــثـــقــافي
واآلثـــار الــــعـــراقـــيـــة والـــصـــروح
الـتاريخـية إضـافة إلى اهـتمـامها
دينة العربية رأة وبا بالشباب وا
وعـمـرانهـا ومـدنيـتـها. وأعـتـقد أن
كــتّـابــاً بـدأوا أولى كــتـابــاتـهم في
صـحيـفة الـزمان وأصـبحـوا الحقاً

. كتّاباً معروف
ويــعـــود ذلك الـــنـــجــاح إلـى رؤيــة
مـــؤسس "الـــزمـــان" وصـــاحـــبـــهــا
والــفـريـق الـعــامل مــعه في لــنـدن
سـواء الـصـديق الـكاتـب والروائي
فـاحت عــبـد الــسالم صـاحب الــقـلم
ــؤثــرة أو الــرشـــيق والــكـــلــمـــة ا
الراحل نضال الليثي وآخرين
وفي بــــغـــداد الــــدكـــتـــور

أحــمـد عـبــد اجملـيـد

الصفحات االولى للزمان في عهودها اخملتلفة
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الصـحيفة رسالة ذات معـنى والكاتب موقف يعبر عن هـموم الناس وحاجتهم
شـروعه اإلنساني ويتـقبله لتجـويد إبداعاته واجلـمهور متلق للحـياة ويؤمن 
لــلـمـعــلـومـات عــقـله خـزان مــعـرفي. وهـنــاك عالقـة بــ هـذه األقـانــيم الـثالثـة
علومـة الصحفـية وهي عالقة ينـبغي أن تكون تـفاعلية نخـرطة في صناعـة ا ا
ـعـنى أن تكـون هـناك ثـقـة تبـادلـية دون وتـكامـلـية وحـمـيمـيـة ال صراع فـيـها. 

أوهام وتزوير للحقائق وتضليل.
تعلـقة باختيار واجـهة أسئلة القـراء واألصدقاء ا  هناك فـكرة تؤرق الكاتب 
سميـات عديدة ضمن الصحـيفة الـتي يكتب فيـها فقد  تـقسيم الصـحف 
ـؤامـرة يـصعب مـعـهـا االخـتيـار وأقـنـاع اآلخرين مـسـؤوليـة االلـتـزام وفـكرة ا
وقـف. فإذا كـتـبت في الصـحف اخلـليـجـية سـتـصبح بـدأ الـعام لـلـكتـابـة وا بـا
عـمـيال لـدول الـبـتـرودوالر وإذا كـتـبت في صـحـيـفـة اجـنـبـيه فـأنت أيـضـا من
جنس اإلمـبرياليـة والصهيـونية وإذا اخـترت صحيـفة تعارض أفـكار البعض
ـقالـة ومـضـمونـهـا وإلى الـصحـيـفة فـأنت خـائن ومرتـد. فـالـكل ال ينـظـر إلى ا
اضي يعـيش بيننـا واآلخر عقله وتأثـيرها وعدد قـرائها. مازال الـبعض من ا

مؤجر.     
فانا شـخصـيا تـنقلـت في أكثر من صـحيـفة ذات اجتـاهات مـختلـفة ومـتبـاينة
ولم أضعف أمـام إغراءات الصحـيفة وتوجهـاتها بل كنت مـصرا على موقفي
الـفـكري الـذي قد يـخالف تـوجهـات سيـاسة مـالك الـصحـيفـة. وهو مـا جعـلني
أغادر أكثـر من صحيفـة ألنها تريـد أن أكون منفـذا لرغباتـها وسياسـتها التي

تتناقض مع موقفي.
ــوقف الـوطـنـي وانـتـصـرت نـعم خـســرت بـعض الــدوالرات لـكـنـنـي كـسـبت ا
ن يـقـرأ لـي. ومع ذلك لم أسـلم من نـقـد الـبـعض فـهـنـاك مالطـفـة ألفـكـاري و
اخويه تـخفي في داخلها نقدا "إياك أعني واسـمعي ياجارة". ولست متضايقا
ن من االراء  ألننـي اعرف أن" رضا اجلميع غـاية ال تدرك" لكـنني أستغرب 
ينـتقـد وهو يـعمل مع االحـتالل أو هو يـعيش في بـلد كـان مشـاركا في تـدمير
وطـنه ومع ذلك يــسـتـغـرب مـني أن اكــتب في صـحـيـفـة ســعـد الـبـزاز أو عـبـد

الباري عطوان! 
لـقـد تـركت األخـير ألنه بـدأ يـتـدخل في مـقـاالتي لصـالح إيـران ويـطـلب حذف
بعض الـفقرات ولم أوافق على هـذا األمر ألنه انتهاك حلـرية التعـبير فتركت
الـصحـيفـة رغم علـمي بأن صـاحبـها قـد استـقر مـؤقتـا على سـياسـة بعـينـها.

ا يعود مرة أخرى إلى دولة أخرى! ور
أما اسـتقراري في "الزمـان" فهي جاءت بعـد دراسة فقد وجـدت فكرة "الرأي
والـرأي اآلخـر " متـجـسدة في مـقـاالتهـا وتـوجهـاتـها الـسيـاسـية ووقـوفـها مع
النـاس وهمومهم وتطلعاتهم. ومع ذلك لم أسـلم أيضا من النقد فالبعض يرى
في البـزاز انه جـاء مع االحتالل وسـاهمت صـحيـفته في إنـعاش وعي الـناس

لصالح أسقاط الدولة.
إنـصافـا لـلـحـقيـقـة مـنذ أكـثـر من عـامـ اكـتب مقـاالت أسـبـوعـية نـقـديـة ضد
الـعـمـليـة الـسـيـاسـيـة وضـد الـسـيـاسـيـ بـاختـالف أفكـارهـم وطوائـفـهم ولم
تـشـطب كلـمـة واحدة ولم أتـلق تـوجيـهـا من إدارة الصـحـيفـة بل هـناك حـرية
ا الكثير يعتـقد إن كتاباتي لقاء اجر تعبـير لم أجدها في صحيفة أخـرى. ور
ا استخدم فـوهة الصحيفة لرمي القذائف مادي. فـأقول ال أجر أتقاضاه وإ
على مـن صنع خراب الـعراق وهـو واجب وطني ال يحـتاج إلى شـكر اآلخرين

  .
وإذا اختـلفنا مع سعد البـزاز في بعض التوجهات وهـو امر طبيعي فإن هذا
واقف نع الـكتابة في صحيفته القوية االنفجار باحلروف ومهابتها في ا ال 
ؤثـر الذي يـرعب رجال الـسيـاسة فـسدين وصـوتهـا ا وتصـديهـا للـفسـاد وا

فهي بحق "صوت من ال صوت له .
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ـبـدع الـذي ال يـقبل الـسـكـون واجلـمود. صـحـيـفة الـبـزاز اجملـتـهد واحملـدّث وا
هكذا عـرفته منـذ السبـعينـات عندمـا عملـنا معـا في اإلذاعة والتـلفزيـون فكان
رقما صـعبا دائما في ابـتكار البرامج الـذكية مثلمـا هو طاقة صحـفية مبدعة
جدّد في الـصحافة الـعراقيـة بعد ترؤسه صـحيفـة "اجلمهوريـة". وهو بعد ذلك
صاحب قـلم رشيق مـحدث بـالعـبارات غـير الـتقـليـدية والـسرد األخـاذ البـاهر

لونة.    بالصور ا
"الـزمـان " الـيـوم فـيـهـا من الـقـول اجلـريء مـا يـجـعـلـهـا سـهـمـاً مـوجـهـاً ضـد
ـتلـون وجتـار الـسيـاسة وفـيـها من الـتحـلـيالت الثـاقـبة لـلحـياة الـفاسـدين وا
ـخـتلف مـيـادينـها مـثـلمـا هي سـوق عكـاظ لـلثـقافـة والـفكـر لـكنـها الـعراقـية 
حتتاج اجـتثـاثا لبـعض اخلواطـر السيـاسيـة واحلياتـية الـقصيـرة التي ال قـيمة
ارس البزاز ذكـاءه في صناعة الصحيـفة فأنه بارع في اختيار لهـا. ومثلما 
كـادر الـصحـيـفة وبـالـذات قيـادتـهـا. فالـزمـيل د. أحمـد عـبـد اجمليـد في قـيادة
طـبـعــة الـعـراق صـنع لـهــا اتـسـاعـا في الـسـاحــة الـعـراقـيـة بـامــتـيـاز بـخـبـراته
بدعة وعالقاته اإلنسانية احلميمية وهدوئه ورزانته وديناميكيته. التحـريرية ا
وهـنــاك الـطــبـعــة الـدولــيـة الــتي يـرأســهـا الــزمـيل فــاحت عـبــد الـسـالم الـقـاص

والصحفي الذي أضاف لها الق الثقافة والسرد اجلميل.
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ـر الـذي اليسـر الـسـياسـيـ ولـهـا من الكالم  لـهـا رسالـة فـيـهـا من العـلـقم ا
عسـول الذي يسحر القار ويشعره بقيمة وجوده. أما "البزاز" مالكها فهو ا
بـطـبـعه مـشـاكس ومـناور يـتـنـقل بـ سـواتـر الـسـيـاسـة واإلعالم بـذكـاء حتى
ـعسـلـة بـقـوة الرأي ; اجلـمع بـ الرسـالـة اإلعالمـيـة ا يـصـيب الـهدف الـثـمـ
ـتـجـددة وشـطـارة رجل األعـمـال وهـذا هـو سـر قـوة إمـبـراطـورتـيه والـرؤيـة ا

كان والزمان!      اإلعالمية وتسيّده على حروف ا
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كان الذي بكلـمات مختصرة اسجل شهـادة للزمان العراقية- الـدولية انها ا
ن تقصد يومـا ان تغره تقلبات احلـزبية التي ترفع و تخفض فيه مـكان حتى 
فقـد كتب و يـكتب و ان بـقـيت الزمـان ان شاء الـله علـى هذا الـتوجه فـسيـكتب
صلحة شخصية فليست فيهـا من لبسوا ثياب االسالم السياسي اصالـة او 
الزمان مؤسسة تدين من يكتب و ينشر فيها بل تسمح مثلما ترصد الظواهر
و احلـاالت الـتي اربـكت عـلى يـد كـثـر واقع الـعراق و مـنـهـا واقع الـصـحـافة و

االعالم...
سـمـحت الزمـان مـهنـيـة مـنهـا و مـروءة ان يكـتب فـيهـا من كـان احـيانـا يـهاجم
الـزمــان ومن يـخـرجـون الــزمـان لـلـقــراء يـهـاجـمـهــا خـلف عـنـاويـن وظـيـفـيـة و
ـية و حـزبيـة ولـكنـهم كانـوا كـمل يضـيـر الصـحراء بـالـرمل او الصـخر اكـاد

باحلصى او االحبار بالسخام...
ـفـارقـة ان كتـابـاتـهم قـبل الزمـان كـانت عـصـارة ال تـشبه شـكال و مـضـمـونا ا
العصـارة التي تـقبـلهـا الزمـان على صـفحاتـها هـناك كـانوا مـحرضـ و هنا
صاروا وديـع هـناك كـانوا يـتقـافزون لـنيل رضـا ابي فالن و ابي علـتان في
اخلضراء وهـنا حسنت وطـنيتهم عـلى ما يبدو ليـكتبوا عن شـعرة من ضفيرة

من هم هموم العراق...
ملتـحون و انصاف وارباع ملتح وافنديـة بالقاب و جنسيات مزدوجة كانوا
ـسار قبل الـزمان يـكتـبون لـيـرضى فرد و مـكتب و لـكنـهم في الـزمان عـدلوا ا

ليدخلوا على اكتاف الزمان جلمهور الزمان...
ن ن ال يعرفـهم- تبـدي تشـافيهم و قـاالتيـة -  صحـيح ان بعض عـناوينـهم ا
يعرفـهم فهي ليست كـذلك لكن القانـون و الرجولة يـتطلبـان التسلـيم بالظاهر

ثمر... والظاهر االن هو النضوج القلمي ا
ن يريد الكتابة بكل توجه اال توجهات جلبت النكبة السياسية و الزمان مكان 
ـا سـهله مـدعون الـفكـريـة و االجتـماعـيـة و الفـنيـة و االقـتصـادية و الـطـائفـية 

ن افاد منصبا من ابي فالن و ابي علتان.. نتجة  بالكتابة ا
ـطــاردين الـســيـاســيـ ان تـكــون لـهم ــصـاحلـة فــلـكــثـيــر من ا ولــئن جـرت ا
فــرصـتــهم فـي الـنــشــر بـالــزمــان فــهم حــالـهم مـن حـال مـن و جـد الــوســاطـة
السيـاسية فصار نائبا او وكيل وزير او حتى رئيس هـيئة تعليمية فيما االخر
ا ـا لم يـجـر الـتـرضي عـنه لـلـيـوم ر ـطـرود خـارج الـعـراق لم يـتـنـازل او ر ا

بتحريض من مثقف سابق خدموا اكثر من نظام..
شكرا لـلزمان الحـمد عبـداجمليـد وليت مصـاحلة ثقـافية تـتم لينـشر سيـاسيو
ـغـضـوب علـيـهم و هم لـيـسوا ضـالـ اعـمدة في ومـثـقفـو و شـعـراء الـعراق ا

الزمان وهي بيت اليطرد احدا.
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دشنت صحيفـة الزمان العدد  7000وهو اجناز عظـيم في زمن انتقل
فـيه الـعـالم الى مـعـرفـة االخـبــار عـبـر دائـرة اإلنـتـرنت وتـشـعـبـاتـهـا من
بوابات كوكل وامزون وتيويتو وانستكرام والفيس والواتساب  وغيرها
ا لـهـا من سـرعة اجنـاز اخلـبر ونـقـله إلى أصـقاع الـعـالم والن الـعالم

كان اخر تغير من عالم شاسع يتأخر وصول اخلبر من مكان 
إلى عالم صـغيـر او كمـا يحـلو لـلبـعض وصفه بـالقـرية الـصغـيرة حتت

تاثير هذه الفعاليات لتقليص اجلهد واختزال الزمن...
ـكسـيك يـراه الـنـاس في الـص او اجلـزائـر بـعد فحـدث يـحـصل في ا
قروء حلظات من حـصوله ومـرد ذلك حتول معـظم النـاس من االعالم ا
ـيـة ـرئـي بـعـد قــيم الـكــثـيــر من وكـاالت األنــبـاء الـعــا ـســمـوع وا الى ا
كالفوكس نيوز وCNNو BBCواجلزيرة والعربية والـشرقية وغيرها
ا حـدا بالـعزوف عن شـراء الصـحف وهـذا مانالحـظه جلـيا مع بـقاء

طابع وباعداد كثيرة... الصحف ورجوعها الى ا
وحدها الـزمان حتقق مـبيعـات عاليـة بل ان الكثـير من النـاس يحاولون

احلصول عليها بعد نفادها من االسواق اغلب االوقات .
رتبة األولى في االسواق لتبقى هذه الصـحيفة اي الزمان تتـربع على ا
العراقيـة  وليس هذا فقط بـل اخذت تنافس صـحفا عربـية مثل االهرام
ـصـريـة والـرايـة الـقـطـريـة والــشـرق األوسط الـسـعـوديـة والـسـيـاسـيـة ا

... والقبس الكويتيت
وزيـادة عـلى ذلك اخــذت الـزمـان تــطـبع بـنـســخـتـ يــومـيـا وفي اوقـات

الذروة الورقية وااللكترونية وتطبع االف النسخ يوميا
ولم يـكن االقـبـال عـلى الـزمـان لـيـحـصل لـوال كـونـهـا صـحـيـفـة جـامـعـة
ـخــتـلف اجتــاهـاتـهــا سـيـاســيـة واقـتــصـاديـة شـامـلــة لـنــقل االحـداث 
واكبة وعسكريـة ورياضية وفـنية الى جانب قـيامها بـنشر الدراسـات ا
ـهـمـة على للـحـدث وبـقـلم كـتاب كـبـار كـذلك تـناولـهـا لـعـدد من الكـتب ا
ا  جـعـلهـا واحة شكل حـلـقات فـضال عن االخـبار احملـليـة أوالً بـأول 
لكتاب افـذاذ عراقي وعـرب من وزن فؤاد مطـر وعبد احلسـ شعبان
وحسن الـعـلوي واحـمد عـبـد اجمليـد وحـس الـصدر وعـلي الـسوداني
وفــاحت عــبـــد الــسالم وحـــسن ســرمك حـــسن وقــاسم حـــســ صــالح

والقائمة تطول 
ا كـانت الـدول تـفخـر بـأعالمـها وصـحـفـها كـمـا امـريكـا والـواشـنطن و
ز او االوبـزرفر ـز او بريـطـانيـا وصحـيفـة التـا بوست او نـيويـورك تا
وصحيفة بـرافدا في روسيا وليفـيغارو في فرنسـا والشعب في الص

واالهرام في مصر 
صار من حقنا ان نفخر بأن الزمان عراقية 

وكان لـلـزمان الـدور االكبـر في اعـادة الروح لـلـصحـافـة  العـراقـية بـعد
جاراة اصعب الظروف واقساها  االحتالل االمريكي 

ولم يتوقف احلال على هذا 
فكـان لـهذه الـصـحيـفـة الكـثـير من االلـتـزامات الـتي امـتازت بـهـا والتي
قدمة لعل اهمهـا احليادية في نقل اخلبر وبحرفية الى دفعت بها إلى ا
ـشـاكل واألحــداث والـتـحـديـات الـتي جـانب سـرعـة نـقـل اخلـبـر واهم ا
ـراسـل ذوي ـنـاطق مـشفـوعـا بعـدد من ا يشـهـدهـا العـالم  ومن كل ا
هـنية في نقل اخلـبر كامال ومفـصال الى جانب مهم اال وهو اخلبرة وا
عراقـيـتهـا واصـالتـها وتـبـ ذلك من خالل نـقل معـانـاة العـراقـي عـبر
ـسـؤولـ من راس هرم ـقـابلـة الـعـديد من ا سنـ طـويـلة وحتـقـيـقهـا 
ـشـاكل ـعـرفة ا الـدولـة الى ابـسط مـوظف تـسـتـدعي احلـاجـة مـقـابـلـته 

وكيف السبيل حللها .
ــطـاولـة من هـنــا اخـذت الـزمــان عـلى عــاتـقــهـا الـبــقـاء واالســتـمـرار وا
ـيـا  واسـاس ذلك مـواكـبـة حـالة ـجـاراة احلدث عـراقـيـا وعـربـيـا وعـا
الـتـقـدم والـتــطـور واالنـتـقـال الـســريع الـذي يـشـهـده الــعـالم عـلى كـافـة
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لقـد عرفت االخ سـعد الـبزاز مـنذ اكـثر من خـمسـ عامـاً رائداً في االدب
والنضال واليوم هو رائد في التقييم والتكر

 كـمــا عـرفت االخ احـمـد عــبـد اجملـيـد في الــسـبـعـيــنـات وانـا في جـريـدة
اجلـمهـورية وهـو في دار احلـرية لـلطـبـاعة وهـو اليـوم السـنـديانـة التي
قـدسة تنهل من نبـعها عطاءً طـافحاً بالوفاء تمتـد جذورها الى كربالء ا

واالخالص.
هاتف االهل في بغداد ونداء الوطن دعاني العود عام 2013 الى بغداد..
ألفـاجـأ باالخـوين الـعـزيزين احـمـد عـبد اجملـيـد وزيـد احللي يـطـرقان

بـاب بيـتي لـيبـشـراني بأن االخ

ناسبة عودتي من ي  البار والزميل الكبير سعد البزاز قرر تكر
النـمسـا بـتنـظيم احـتفـاليـة ضخـمة اقـيمت في قـاعة اجلـواهري
نــقــيــبــنــا االول في مــبــنى احتــاد االدبــاء بــحــضــور جــمع من
الصـحفي واالعالمـي واالدباء والـفنان وافـتتح االخ احمد
عبـد اجمليد االحـتفـاليـة نيـابة عن االسـتاذ سـعد الـبزاز رئيس
ـــســتــقل وصــاحب جــريـــدة الــزمــان وقــلــدني قالدة االعالم ا
االبداع الـذهـبـية مع هـديـة مجـزيـة ثم تـوالت كلـمـات االخوة
احمد عبد اجملـيد ومعاذ عبد الـرحيم والدكتور هاشم حسن
عـمـيـد كـلـيـة االعالم والراحـل الفـريـد سـمـعـان االمـ الـعام
الحتاد االدباء اضافة الى رسالة من خارج العراق من االخ
الـراحل يـوسف الـعـاني ورسـالـة اخـرى من شـمـال الـوطن

من االخ الدكتور بدرخان السندي.
واسـتـمرت جـريـدة الـزمـان في إضـاءة هـذا الـتـكر
باصدار ملف خـاص داخل جريدة الزمان واصدار
ة من كتـاب عـني تـضـمن مـقاالت جملـمـوعـة كـر
اخـواني وكــانت قـنـاة الـشـرقــيـة تـواصل نـشـر
اللقـاءات التي اجريت معي عـلى مدى اسبوع

.
واغـنتم مـناسـبة صـدور العدد 7000 جلريدة
الـزمـان الـغـراء التــوجه بـالـتـحـيــة والـتـقـديـر
والـتهـنـئه لالخ الـكـر سـعـد الـبـزاز صاحب
جــريـــدة الــزمــان ومـــؤســســـهــا ومــعـــاونــيه
يتـقدمـهم السـنديـانة الـوفيـة اخمللـصة احـمد
عـبــد اجملـيـد داعــيـاً لــهم جـمــيـعــاً وجلـريـدة
الــزمــان دوام االزدهــار والــتــقــدم في اكــمـال
هنيـة التي تنهض بها الرسالة االعالمـية وا
مـؤســسـته الـزمــان لـتـطــويـر االعالم وخـدمـة

الوطن واالمة.
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ونــحن نــحـتــفل بــصــدور الــعـدد  7000 ال
نـنسى من فـارقـنا من الـزمالء مـاب الـعدد
 6000 وهذا الـعدد  7000 فقـدت الزمان
ثالثـة جنوم يشـكلـون مثلـثا لـلجريـدة (منذر
ــــفـــرجـي) مـــســــؤول االدارة واالعالنـــات ا
(صــبــاح اخلــالــدي) ســكــرتــيــر الــتــحــريـر
و(رزاق إبـراهـيم حـسن) مـسـؤول الـصـفـحة

الثقافية.
وبقـلوب مفـعمة بـاحلزن واالسى ودع رئيس
ـنتسب – التحريـر ومالك اجلريدة أولئك ا
ومن قـبـلهم  –كـان رحيـل (كاظم دوحي) –
ابـو سـحـر نـتــيـجـة حـادث مـؤلم كـان هـؤالء
ـنتسـبون فـاعلـ ومؤثـرين ومسـاهم في ا
اصدار (الـزمـان). عـنـدمـا نـتـذكـر (الـغائب)
عن عـيـونـنـا والــسـاكن في قـلـوبـنـا وعـقـولـنـا
تـشدنا حـكايـات الذكـرى  وحكايـاتنـا معهم

كثيرة ومؤثرة.

ؤسـسات مؤسـسة الـزمان الـعـراقيـة الدولـية لـلصـحـافة و الـنشـر من ا
الـرائـدة و الـرصـيــنـة  و تـصـدر عـنــهـا جـريـدة الـزمــان الـغـراء (يـومـيـة
ـنـاسـبة سيـاسـيـة) و الـزمان الـريـاضي الـغـراء ( يومـيـة ريـاضـية ) و 
صـدور الــعـدد  7000 من جـريــدة (الـزمــان) أتــقـدم بــازكى الـتــهـاني
ــوظـفي اجلـريـدة الــفـنـيـ لـلـســيـد رئـيس الـتــحـريـر و 
واالداريـ  النــهم بــحق يــصـدرون يــومـيــاً مــطـبــوعـاً
هنـية رغم قلة االمـكانيات الـفنية بجودة عالـية من ا
قد تـختـفي الكـلمـات امـامي عن جريـدة عزيـزة على
ـعـلـومـات و الـبـرامـجـيات شـركـة الـذاكـرة لـتـقـنـيـة ا
احملـدودة فـقـد عـشـنـا مـع اجلـريـدة نـحـو عـقـدين من
ـرهــا و حـلـوهــا و قـد مـر عــلـيـنـا الــعـديـد من الـزمن 
وظـف فـيهـا نكن لـهم جمـيعـا كل االحتـرام و التـقدير ا
ـدة الطـويلة من حيث لم يـرفض لنا طـلبـا خالل هذه ا
عـلومات الزمن و كان لـشركة الـذاكرة لـتقنـية ا
و البـرامجيـات احملدودة الـشرف في الـعمل
تـــقــنـــيـــاً مع جـــريـــدة الـــزمـــان و الـــزمــان
الرياضي يدا بيد منـذ بدايتها في بغداد
ســـنــة  2003و لــغـــايـــة اصـــدار هــذا
الــعــدد و تــتــشـــرف شــركــة الــذاكــرة
ـعـلـومـات و الــبـرامـجـيـات لـتـقـنـيــة ا
احملدودة  بـاالستـمرار في اخلـدمة
لهـذه اجلـريـدة الـغـراء حـيث ترى
الشركة نفسها جزءا من اجلريدة
  شـركـتـنـا بـدأت بــتـقـد تـقـنـيـة
عـلومـات للـجريـدة منـذ بدايـتها ا
من ناحية توفـير مصادر انترنت
من خالل االقــمــار الــصــنــاعــيـة
وربط شــبـــكــات الــكــومـــبــيــوتــر
وتـــــوفــــــيـــــر الــــــســـــيــــــرفـــــرات
والكومـبيـوترات و الـبرامـجيات
وصـيــانــتــهـا و من خـالل عـمل
 18ســـــــنـــــــة مـع اجلـــــــريـــــــدة
ـــنـــاســـبـــة اصـــدار الـــعـــدد و
 7000 للـجـريـدة نـقـولـهـا مرة
ثانية وثالثة وووو ال يسعنى اال
ان نشكر مالك اجلـريدة الفني
واالداري و على راسهم رئيس
حتـريـر اجلريـدة عـلـى تعـاونـهم
ـعـوقـات مـعـنـا لـتـذلـيل جـمـيع ا

صلحة اجلريدة .
مع فــائق الــشــكــر و الــتــقــديــر
التاحة الفرصـة لنا للـتعبير عن

عالقتنا مع جريدة (الزمان).
فوض لشركة الذاكرة دير ا { ا
علومات و البرامجيات لتقنية ا

ــرضى (وقــد تــعــرفت عــلى شــخص ا
عـراقي مـن مـديــنـة الــسـلــيــمـانــيـة في
نـــيـــودلـــهي قـــال لي: انـه زار الـــهـــنــد
ثـمـانـ مـرة وفي كل مـرة يـأتي بـعـدد
عـاجلـتهم في رضى الـعـراقيـ  من ا

ستشفيات الهندية)ص28 ا
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مارسات احتوت اخملطوطة على كل ا
عابد التي يقوم بهـا اي سائح يزور ا
الهـنـديـة  فكـان هـناك شـرح (لـلـتأمل)
او (الـيـوغـا) "هـي عـمـلـيــة الـبـحث عن
الـذات وصـوال لاللـهـة .. ويـرتـبط هـذا
الــتـــأمل بـــالــصـــمت والـــعـــزلــة ..وفي
نــيـــودلــهي أتـــيح لي أن ازور مـــعــبــد
ـعـبـد بـكل ابـنـيته اللـوتس .. ويـقـدم ا
وحدائـقه اهتـمامـا مـتمـيزا بـالطـبيـعة
عـتنى به فالـعشب األخـضر اجلمـيل ا
ستوى تد على مساحات شاسعة 
واحد من االرتفاع..وعـند اجللوس في
ـنع تــداول أي حـديث ـعـبــد  قـاعــة ا
نـع االنـتـقال مـن مـكان واي سـؤال و
آلخر... ويؤمن الـهنود الـسيخ  بوالدة
ـنـقـذ لـلـبـشـريـة  من طـفل يـكـون هـو ا
الـــــظــــلـم والــــبـــــاطل واالضـــــطـــــهــــاد
واالستـبداد وانهـم يطـلبون مـن االلهة
االسراع بتحقيق هذه الوالدة..كما زار
الـراحل (بــوابــة الـهــنـد الــتــاريـخــيـة)
وحتفة (تاج مـحل) حكايـة االمبراطور
الـذي يبـنـي ضريـحـا لـلـحب ويـقع في
مديـنة أكـرا لـكن من يـزور الهـند وال
يــذهب الـى تــاج مـــحل كــأنـه لم يــر

الهند.
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هـــــنـــــاك تـــــقـــــديـس لـــــبـــــعض
احليوانـات مثل (البـقر) حتى
سـلـمـ عنـدمـا يـريدون ان ا
ان يـأكـلــوا حلـمـا يــذبـحـون(
ــــيـــلـــون الى ـــاعـــز) وال  ا
اضــاحي األغــنــام واالبــقـار
في عــــيـــــد االضــــحى امــــا
قـضــيـة عــبـادة الــهـنـدوس
لـلـبــقـر فـيــذكـر رزاق بـأن
سـألــهم عن ذلك فــكـانت
اجـــابــــتــــهم (نــــحن ال
نــعــبـــد الــبــقــرة وال
نـذبـحـهـا كـمـا هو
ـسـلـم حـال ا
ا نقدسها وا
ونــعــدهــا امــا
لــــنـــــا ألنـــــنــــا
نــــــــشـــــــــرب من
حلـيبـها ونـتربى
عـلـيه وهــول يـجـوز
ذبح االم واكل حلـمـها
والــــــــتــــــــفــــــــرج عــــــــلى
دمائها..ونحن نأكل اللحم

اعز . االبيض وحلم ا
رحـــمك  الـــلـه صـــديـــقي (ابـــو

وسـام) كــنت بــلــسـمــا ثــقـافــيـا 

محافظات العراق "فهناك  –بالبصرة-
مـا يـطــلق عـلــيه سـوق الـهــنـود  الـذي
يـتـاجـر بـبـعض الــسـلع الـهـنـديـة ومن
ضــمـنــهــا الــتــوابل وكــذلك  –قــضـاء
الـهــنـديــة- له اسم عــراقي (طــويـريج)
الـــتي جتــــري في عـــاشــــوراء كل عـــام
لـتـسـتــعـيـد ركـضـة بــني اسـد لـنـصـرة
احلـسـ (علـيـه الـسالم) ويـسـتـعرض
الـراحل مـراحل الـعـالقـات واالتـفـاقـات
الـثـقـافــيـة واالقـتـصــاديـة بـ الـعـراق
والهـنـد(الـعالقـات الـثـقافـيـة الـعـراقـية
الــهـــنــديــة اقـــتــصـــرت عــلى الـــفــنــون
والبـعثات اجلـامعـية ولم تـشمل االدب
والـتـرجـمـة كـمـا انـهـا اقـتـصـرت عـلى
ـراحل ــلـكي ولم تـمــتـد الى ا الـعـهـد ا

األخرى)
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شـمــلت اخملــطـوطــة عــلى الـكــثــيـر من
الــتــفــاصــيل الــتي تــتــنــاول األمــكــنــة
ـلــبس وحـتى ـعـابــد والـعــمـران وا وا
ـــأكل وتـــقـــديس احلـــيـــوانـــات لــدى ا
الـشـعب الـهـنــدي كـمـا تـنـاول الـراحل
الـطب في الـهــنـد ألنه لم يــكن سـائـحـا
عـاديـا بـل هي سـيــاحـة عالجــيـة وقـام
بتشخيص السلبيات وااليجابيات في
ـــتـــرجـــمـــ مـــجـــال الـــطب وعالقـــة ا
ــريض. يــتــعـرف ــســتــشــفـيــات وا بـا
القار على بعض الـتقاليـد الهندية –
عـلى االخـص الـديــانـة الــهــنـدوســيـة-
(فالهندوس يهتمـون باللون البرتقالي
ــعــابــد تــســتــبــدل قــبــعـات فــبــعض ا
ــــتــــعــــددة الــــزائــــريـن ذات االلــــوان ا
ناديل برتقالية اللون ويرتدي رجال
الـدين اثـنــاء الـصالة واداء الــطـقـوس
مالبس ذات لــون بــرتـــقــالي ..ويــرجع
ذلك الى الـتــأثـر بـالــبـوذيـة الــتي تـعـد
الـبـرتـقـالي لـونـا مـقـدسـا .. كـمـا ارجع
الـبـعض الـلـون البـرتـقـالي الـى جمـاله
واشـــراقه وألنه يـــجـــمع الـــعـــديـــد من
االلوان وألنه من اكثر االلـوان انتشارا
ـنـاطق واسـتـخــدامـا عـنــد الـهـنــود وا
اجملـاورة لــلـهــنـد)ص 15امـا الــهــنـود

سلمون فيرتدون اللون االبيض. ا
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يـؤكــد الـراحل طــرق الـعالج الــهـنــديـة
وتعد الرياضة هي احدى تلك الطرق 
وقــد مـــارســهـــا رزاق عالجــا حلـــالــته
الــصــحــيــة ويـطــلـق عــلـيــهــا (الــعالج
الطبيعي) "كانت اغلب التمارين يدوية
ـرضى يـشـرف عـلـيـهــا ويـنـفـذهـا مع ا
عـدد من الـشــابـات والـشـبــاب الـهـنـود
وكـانـوا فـي غـايـة الــلـطف واالريــحـيـة
..وكـان في الـقـاعة مـرضـى من سـوريا
والسـعـوديـة والـيـمن وافـريـقـيـا وكنت
اسـتــغــرب من اشــخــاص يـخــضــعـون
لـلـعالج وهم تـعـرضـوا الى اطالق نـار
او دهس او جــــــلــــــطــــــة دمــــــاغــــــيــــــة
ــتــرجــمـ ..واســتــعــرض رزاق دور ا
وعموالتهم واسلـوبهم في التعامل مع

واالدبي) اليوم احتدث عن مـخطوطته
الـتي لم تــر الــنـور وتــنـشــر حـتى االن
ونتـمـنى ان تـتكـفل اجلـهـات الرسـمـية
كـــأحتــاد االدبـــاء او وزارة الـــثـــقـــافــة
ومؤسساتها في نشر هذه اخملطوطة
اخملــــطــــوطـــة  هـي من ادب الــــرحالت
(أيام ووقـائع فـي العـاصـمـة الـهـنـدية)
ـسـابـقـة نـاجي اشـتـرك بـهـا الـراحل 
جـواد الـسـاعـاتي ألدب الـرحالت وكـاد
يخـطف احـدى جـوائـزهـا وكـان الـفرق
بينه وب الفـائز نصف درجة. اطلعت
عـلى اخملـطـوطــة مـرتـ  االولى وانـا
ــهــا لـلــمــسـابــقـة  اسـاعــده في تــقـد
والثـانـيـة عنـدمـا اسـتـلمـتـهـا من جنله

احملامي (وسام) للكتابة عنه وعنها!
تــتــكــون اخملــطــوطــة من  9 مــشــاهــد
تـوزعت عــنــاويـنــهـا بــالـشــكل الــتـالي
(احتفال لذوي الثياب البيض- جتربة
ترجم في مع الطب الهندي- دولة ا
ـعـبد ـسـتـشـفـيـات الـهـنـديـة- زيـارة  ا
زهرة اللوتس- معابـد صغيرة وكبيرة
واخـرى مـتـوسـطـة- وقـفـة امـام بـوابة
الهـند- هل يـعبـد الهـنود الـبقـر?- تاج
محل) وتقع اخملطوطة في  77صفحة.
اعــــجـــــبــــنـي اســــلـــــوب رزاق في ادب
الـــرحالت وهـــو يـــســـتـــعـــرض عالقـــة
الـعـراق ومــديـنـتـه الـنـجف وعالقــتـهـا
بـالــهــنـد والــهـنــود  وهي مــعـلــومـات
ــا ســوف يـقــدمه من واقـعــيــة تــمـهــد 
مشاهدات رحلته العالجية للهند فهو
يقدم عـرضا متـسلسال (عن مـشاهداته
لـلـهـنـود وعن االثـار والـصـروح الـدالة
عـليـهـم وعن الـذين تـسـمـوا بهـم وما
طبـعـوا في نـفوس الـعـراقيـ  مـركزا
على اجلـانب الـثـقـافي ) كل هذا في
فـقـرة الـتـمـهـيـد إذ يـقـول " ولدت
وعــشت في مـــديــنـــة الــنــجف
اإلشــرف وكــنت مــبــهــورا
بـــجـــامع كــــبـــيـــر يـــحـــتل
مساحة واسعـة ومهمة من
ســـوق احلـــويـش يـــســـمى
بــاجلــامع الــهــنــدي ..وهـو
يــرمـــز الى تـــدين الــهـــنــود
..وعـرفت فــيـهـا ان الــنـجف
تـضم خــانــا كـبــيـرا يــسـمى
خــان الـهــنــود وظــهــر فــيــهـا
شــعــراء يــلــقــبــون بــالــهــنـدي
وهـنـاك عـائـلـة مــحـتـرمـة تـلـقب
بـالــهـنـدي "ص 5ثم يـسـرد رزاق
مالحـــظــــته الـــذكــــيـــة عن الـــزوار
ـقدسـة وكيف الهـنود لـلعـتبات ا
يخـتـارون وقت الـفـجر او
منـتـصف الـليل او
عصـرا لـتـجنب
االزدحام  كما
انه يــــــــذكــــــــر
ـــــــــعــــــــــالم ا
الـهنـديـة في
بـــــــــــــــــــاقـي
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كان ابـو سـيف  –رحـمه الـله- ايـقـونة
اجلــريـــدة في اول لـــقـــاء لي مـــعه في
غرفـة رئيس الـتحـرير  قدم ابـو سيف
لي قــــائـال (هــــذا ابــــوســــيف مــــثــــقف
ثل الـفكر الـشيوعي اجلريدة ونـعده 
باجلـريـدة) ومنـذ ذلك الـيـوم  ارتبـطـنا
بصداقة قوية ألشتراكنا بنفس االفكار
والــعـــمل والـــعالقـــات االجــتـــمــاعـــيــة

والثقافية.
كـان (ابــو سـيف) يــجـمع بــ حـضـور
ــتـقـدة وهـمـا الـبـديـهـيــة والـعـاطـفـة ا
سـمــتـان ال تــظـهــران إال في أوانـهــمـا
وهو يـتصـف بحب الـنـاس والتـعاطف
معهم أحـببـته ألن الصداقـة عنده هي
كالشمس طاقة تـلد احلياة وتع على
الـعــمل  والــصـداقــة عـنــده تــضـحــيـة

واخالص وصدق ومحبة.
ـكان لم اتـذكـره اال وضـحكـاتـه تمـأل ا
رجل سعـيـد عـلى الـرغم من عـدم تـوفر
وســائل الــســعــادة لـــديه  لــكن يــؤمن
بـعــبـثــيــة احلـيــاة وصـعــوبـة تــغـيــيـر
اجملتمع نـحو االحـسن لذلك هـو يشبه
ابـطــال روايـات زوربــا وكــولن ولـسن
يتميز في افـكاره اليساريـة بالسخرية
والنقـد الالذع لكل االنظـمة السـياسية
(الـدكـتــاتـوريـة) مــهـمـا كــان اجتـاهـهـا
حتـى لو كـانت  –كمـا يـرغب ويحب –
شيوعـية  مـثقف من طـراز رفيع ومن
عـائــلــة يـســاريــة فـاالب (ســائق قــطـار
وت) الذي سار بقـطاره سريعا حتى ا
وت الـركـاب خـنـقـا مـجـمـوعة من ال 
وشــقــيــقه الــشــيــوعــيــ عـام   1963
(مـظـهـر) يــسـاري رومـانــسي ال تـغـيب
ذكراه عـن رفاقه مـنـذرعـرف بـوطـنـيته
وحـبه لــلـعــراق ومـســانـدته ألي جــهـد
ثـــقــــافي يـــدعــــو الى وحــــدة الـــعـــراق
ويبغض الطائفيـة والعنصرية له فكر
ثــاقب يــســـتــطــيع ان يــشـــرحه بــلــغــة
الــشـارع مــســتــخــدمـا الــفــاظ احلــيـاة
فـرداتها البغـدادية وحينما اليومية 
ـــســـتــــمع يـــبـــدأ ال يـــســـتــــجـــيب لـه ا
بـاالبـتـســامـة واسـمـاعه كــلـمـات قـويـة
سـتمع يقول وشتائم اخـوية ليـجعل ا
خالص فـهمت مـا تـريـد ان تـقـول! كان
دائـمـا يــقـول لي (ال تــرحل وجتـعــلـني
وحـيــدا) وهــو الـذي (رحل) وجــعــلـني
وحيـدا اسـتـذكـره بـإسـتـمـرار.له الـذكر

الطيب ولروحه السالم.
وكـــأنه ال يــــزال (حـــيــــا) فـــهـــو

إيقونة جريدة الزمان!
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ســــكــــرتــــيـــر

ـحى من الــذاكـرة وانت يـصــعب ان 
ـوت وحــيـنــمـا اشــتـد كـنت تــنــتـظــر ا
ـــرض به أبــــدى حـــمـــاســــا شـــديـــدا ا
للكتـابة  والعـودة اليهـا فهي بالـنسبة
الـيه مــتالزمــة تـمــنى أن يــظل يــكـتب

حتى الرمق االخير من حياته .
وانــا اقــرأ فـي قــصــائـــد له لم تـــنــشــر
سلـمـني اياهـا جنـله  احملـامي "وسام"
ـــقــطـع من احــدى وقــفـت عــنـــد هــذا ا

قصائده:
ـــــســـــاء    إذكـــــروني عــــــلى فـــــراش ا

واحلكايات والهوى واجلفاء
إذكـــروني فـــإنـــنـي لـــست أنـــسى     

كلمات السن يا أصدقائي
لن أقل لـــلــفــؤاد مـــات األحــبــا      

ء وذاب احلن في أحشائي
ــر لـــلــعــهــد ذكــرى     كل يــوم 

   وحياة  جديدة  للوفاء

رزاق إبراهيم حسن 

التحـرير  يعـجبني احلـديث معه على
االخص حيـنمـا اعـود من السـفر فـهو
زار الكثـير من دول الـعالم حـينـما كان
يـعـمل في (وكــالـة االنـبـاء الــعـراقـيـة)
لك قابلية محدث لبق ذاكرته قوية و
لـلــكـتــابــة في اكـثــر من مــجـال ثــقـافي
وسـيـاسـي و فـني قــدم مـجـمــوعـة من
ـــــقـــــاالت عن جنـــــوم الـــــغـــــنـــــاء في ا
السبعيـنات والثمانـينات وله اسلوب
في الكتابة واخلطابـة وغالبا ما يكون
عريفا ألي حفل يـقام في اجلريدة كما
ــقــابالت انه كــان مـــكــلــفـــا بــإجـــراء ا
والـــلـــقــــاءات مع رجـــال الــــســـيـــاســـة
سـؤول  صـحفـي محـترف امـتلك وا
ناصـيـة الـفكـر والـلـغـة. كمـا كـان يـهتم
واضـيع الـتي تـخص هـموم بكـتـابـة ا
الناس ومطالـيبهم فظواهـر (البطالة)
ـــواد الـــغــــذائـــيـــة) و(غالء اســـعــــار ا
تـقاعـدين) وتردي (خـدمات و(رواتب ا
الـــكـــهـــربـــاء) و(الـــصـــرف الـــصـــحي)
ــرور) و(تـفــشي الـفــسـاد) و(مـشــاكل ا
كلهـا مواضيع خـاض بها وكتـب عنها
ــقـاالت الـتــحــقــيـقــات الــصــحـفــيــة وا
تـنوعـة. وانا اسـتـذكر وجـودك معـنا ا
ــواد الــعــدد 6000 في الــتـــحــضــيـــر 
احس بـالـغـصـة تـعـصـرني وتـخـنـقـني
ونـحن نـصـدر الـعـدد  7000 وانت في

ذمة اخللود.
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ـكنـنـي استـذكـار الـراحل رزاق من ال 
دون احلـديث عن مـؤلـفـاته ومـنـجـزاته
االبـداعـيـة وبـعـد ان كـتـبت عن مـعـظم
الكتب الصادرة في مجال النثر والنقد

والـــــشـــــعــــــر لـــــهـــــذا
(الــــــعــــــنــــــوان
الـثــقــافي
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كل انـسان يولـد في زمن ما يكـون ابن ذلك الزمان بـشكله العـام على الرغم
من انه يـعيش في حيز جغـرافي محدد وحيـنما نتذكـر اخلالدين في التاريخ
من قـادة عظام او ساسة او شعراء او مبدع  نـنسبهم الى ازمانهم فمنهم
ـيالد ومـنـهم من عـاش بـعـده ومنـهم مـن عاش زمـن ما قـبل من عـاش قـبل ا
االسالم ومـنهم من شهد عصر الـتنوير ومنهم من عـاش قبله وهكذا وصوال
الى يومنا هذا ومعظم هؤالء نسبوا الى ازمانهم لكن في حياتهم كانوا ابناء
ثال لم يكونوا محـيطهم اجلغرافي فاسالفنـا باجلزيرة العربية عـلى سبيل ا
يعـرفـوا قـادة او شـعـراء الـفـايـكـنغ في شـمـال اوربـا والـعـكس ايـضـا  كـما

ينطبق ذلك الى اماكن اخرى في جهات الكرة االرضية االربع.
ومع ان الــزمـان لـغـويـا تـعـنـي جـمع اوقـات فـالـذين حتـدثــنـا عـنـهم من ابـنـاء
االزمنـة الـغـابـرة تـعددت اوقـاتـهم وتـعـددت امـاكـنهم فـكـان الـتـواصل بـيـنهم
مفـقـودا على عـكـسنـا نـحن ابنـاء هـذا الزمـان الـذي وفرت لـنـا التـكـنلـوجـيا
خـدمـة الـتواصـل وهو تـواصـل في غـالبـه تواصـل افـتراضـي لكـن هنـاك من
كان اجلامع كن ان اصفه بـا لمـوس و وفر لـنا مكـانا للـتواصل الواقـعي ا
ـكـان اسمه الـزمـان الصـحـيفـة الـتي جتمع اراءنـا من مـختـلف بـقاع وهذا ا
االرض وتــوفـــر لــكل صــاحـب قــلم عــراقـي او غــيــر عــراقـي في اي مــحــيط
جغـرافي منـصة اتـصال مع اقـرانه من مسـاحات جغـرافيـة اخرى بـعيدة او

قريبة.
قــد يـقـول الـبــعض ان هـذا الـتــواصل اصـبح مـتــاحـا بـغض الــنـظـر ان كـان
ملـموسا او افتراضيا مثل منصات الفيس بوك وتويتر واخواتهما وهذا امر
قد يـكون صحيـحا من وجهة نـظر البعض لـكني ال احتدث عن ثرثـرة شعبية
وفوضـى وضجـيج انـتج نظـام الـتـفاهـة كـما يـصـفه الدكـتـور االن دورنو في
ـا احتدث عن فكـر ثري انـتجه جـهد مضن كتـابه الشـهيـر نظام الـتفـاهة وا
ليـقدم على منصة الزمان يهدف الى هدم التفاهة واحلفاظ على نظام التعقل

قائما.
وهنـاك بعض اخـر سيقـول ان الزمان لـيست الـوحيدة وهـناك جتارب عـربية
وغيـر عـربيـة مـشـابهـة وهـذا الفـريق سـاتـفق معه كـمـا اتفـقت مع الـذي قـبله
ولكن انـا احتدث عن جتربـة عراقية تـنافس تلك الـتجارب االجـنبية والـعربية
اقـتـربت الـيـوم من الـعدد  7000 شـكـلت حلـقـة تـواصل بـ اجيـال ثـقـافـية
وسيـاسيـة متـعاقـبة تخـتلف او تـتفق مع الـزمان حـتى اذا سالـني احدهم ما

هي سياسة الزمان ?
ـكـان الـذي ينـشـر كل االراء تـلك االراء الـتي نـقلـهـا لـنا 7000 اقـول انهـا ا

سيرة مستمرة. زمان وا
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أشـرقت ب اسالف الـزمـان  ب دجـلة و الـفرات  و الـليل و الـسواقي 
سـموها ما شـئتم  فاليـاسمينـة الصغـيرة ( الزمان ) سـتكبر يـوماً بعد ان

كانت قارباً صغيراً حتى كبر و أشعل الفانوس في شوارع العراق .
الـفضل يعـود في ذلك الى حادي ركبـها و مؤسسـها سعـد البزاز و رئيس
حتـرير طبعة العـراق الدكتور احمد عـبداجمليد  و قد عـرفا كيف يتعامالن
مع الـنـاس عـبـر صـفحـات ( الـزمـان ) الـتي نـحـتـفل الـيـوم سـويـةً بـوصول
اعـدادهـا الى سـبـعـة اآلف  عـرفـا كـيف تـنـبض الـلـهـفـة حـتى صـعـدت في
الـسـمـاء  و من يـسـتـطـيـع ان يـوقف زحف الـطـائـر عن تـتـبع اآلفـاق  انكِ
ايـتها ( الزمان ) تولـدين من جديد  فلم يعـد لي حبٌّ من بعدك  سأسافر
فـيكِ و أسافر مـعك الى جوف الزمـان  لم يكن حبي لكِ كـورقة خريف  و
كـنت مطرّزة في الرؤى اجلـديدة و نشـيداً ينـوء بحمل اثقـاله الفقـراء لكثرة
الـهـمــوم الـتـي تـعــرضـيـنــهـا  و كــنتِ شــاطـئـاً ألغــاني هــوى احملـرومـ و
اليـ اجلياع  لـقد احـببتكِ الـشهداء و دمـعة لـلمغـيبـ قسراً   و خـبزاً 
حـباً نـقـيـاً كـهديل احلـمـام و اشـتيـاق اجلـنـود ألنهـاء احلـروب  و قـد كنتِ
راوغ و الـذين يعدون سـيفاً مـسلوالً ال يـعرف الغـمد عـلى الفاسـدين و ا

وال يوفون .
يـا ابـا الفـقـراء يـا سـعـد الـبـزاز  تـهانـيـنـا و الف مـبـارك و الـيكَ يـا دكـتور
ولـود  فسينـعم به كل الصغار احـمد عبداجملـيد اسمى التـبريكات بـهذا ا

والكبار التي انتزعت من صباها كل الزمان .
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هل الـزمانُ يـسـمعُ ويرى ويـتـكلّم..?? هل يـشـيخُ ويهـرمُ ويـتقـاعد..?? أم أنّه
يـتجـددُ مع األيام وإنّ دورتَهُ األزلـيةَ ال تـتوقف حـتّى قيـام السـاعة هل هو
فـعال طــبـيبُ الـنــفـوس ومــعـلّمُ األجـيــال وخـزانــةُ الـدهـر..?? أم أنّهُ قــابـلـةُ
ـمــالكُ واأل وعـلى يـدهِ تــنـدثـرُ الـتـاريـخ وَمِنْ رَحِـمهِ تــولـدُ الـعــصـور وا
الـقـرون في حـفـرة األزل ال شكّ أنّه يـتـبـادلُ األدوار مع قـوانـ الـطـبـيـعـة
قـطـارهُ ال يــتـوقف ودروسهُ ال تــنـتـهي إنّهُ مــعـلم وطـبــيب وفي ذلك يـقـول
(هـيكتور بيـرليوز) إنّ الزمانَ أكـبر معلمٍ لنـا في ح تصفُ ( جانيت لي)
ـتــنـبي فـيــقـول( أتى الـزمــان بـنـوهُ في الـزمـان بــأنّه يـشـفي اجلــراح أمّـا ا
ـقـدمة لـهـا منـاسـبة تـرتبط شـبيـبتـهِ× فسـرّهم وأتـينـاهُ علـى الهـرمِ) وهذه ا
(بــجـريــدة الـزمـان-طــبـعــة الـعـراق) الــتي أطـالــعـهــا يـومــيـا عـبــر مـوقــعـهـا
األلـكتروني الفـاعل وأحيانا بـنسختـها الورقية األنـيقة وفي كلّ يومٍ أزدادُ
ـت وأزدادُ يـقيـناً بأنّ من قـناعـةً وثقةً واعـجابـا بهـذا البـنيـان الصـحفي ا
اخـتــارَ لـهـا عــنـوان (الــزمـان) أرادَ أن يــكـونَ لـهــا نـصــيب من هـذا اإلسم
ومة ُـلْفِت وعمقهِ اللـغوي واإلسطوري في مـعنى التجدد واحلـركة والد ا
شروعـة التي وضعت ـنافسـة ا والـشباب وفي مـسار النـجاح والتـطور وا
اجلـريدة في مقدمة الصـحف العراقية والـعربية الرصيـنة وما زالت تتقدمُ
ـتواصل مـتخـطيـةً بنـجاح توزيع7000 ـهني ا بـثقـةٍ وثبات في مـسيـرها ا
همّةِ كـابوسَ التراجع نـسخة يومـيا في ح تُـعاني الكثـيرَ من الصـحفِ ا
ـتـصاعـد لوال دعم واإلخـتفـاء وَتَقَـدُّم (الـزمان) مـا كان لـيـتمّ بهـذا الزخم ا
سـتقل الـذي اختط وإسـناد الـسيـد سعـد البزاز رئـيس مـجموعـة اإلعالم ا
علـوماتِ واألخبارِ نـهجا إعالميـا يحترمُ حـقّ اإلنسان في احلصـولِ على ا
واألفـكار دون حـواجـز أو تسـيـيس واستـطـاع الدكـتـور أحمـد عـبد اجملـيد
ـهـنـيـة وخـبـرتهِ وكـفاءتهِ (رئـيس حتـريـر الزمـان طـبـعـة الـعـراق) بـحنـكـتهِ ا
ـثابـر أن يـترجمَ رسـالةَ اإلعالم عـاونة فـريق عـمله ا عـهـود و وحـرصهِ ا
احلـرّ الى سـيـاسـةٍ إعالمـيـةٍ متـوازنـة ونـاجـحـة انـتـقـلت بـالـزمـان اجلـريدة
والـوثيـقة والـبنـيـان الى مواقع الـصدارة عـلى خـريطـة الصـحـافة الـرصيـنة
ـنجـزات استـثـنائـية اقـتـرنت بظـروف صعـبة ـستـقل و ـهني ا واإلعالم ا
مـحفوفة بدواعي التحدي واخلطـر جريدةُ الزمان مثلَ الزمان ال تشيخُ وال
تـهرم وكلّـما تـكبـر تزداد شبـابا وحـيويـة وعطاء ألنـها تـنتـمي الى اللـحظة
الراهنة ولغة العصر وتواكب التقدم العلمي والتقني واإلنساني وحتافظ
صداقيـة واحلداثة وتتـسم باإلنفتـاح على اجلميع وتـعتمدُ هنيـة وا عـلى ا
ـشـروع الـصحـفي الـرائد اجلـرأةَ في الـطرح والـشـجاعـةَ بـالـرأي وهذا ا
الـذي تـمـثـلهُ (الـزمـان) يـعــدّ إطاللـةً طـمـوحـا من شـرفـةِ اإلعالم احلـرّ عـلى
األحـداثِ واألخبارِ بعـيونٍ مهنـية وحريةٍ مسـؤولة وحضورٍ فـاعل يستحقُ
ُ نجز اإلعالمي وذلك ع االشـادةَ والثناءَ واالعتزاز بـالنجاحِ والتجـربةِ وا

اإلنصاف ومن لم ينظر بقلبهِ فليسَ لعينيهِ معنى...
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لي سـابق معـرفـة وجتربـة شـخصـية
مع صــحــيـفــة الـزمــان - بــاعـتــبـاري
- تعـود إلى ثـمانـية عـشر عـاماً قارئـاً
خـــلت فـــبـــعـــد أن طـــويت مـــرحـــلـــة
الصحف السابـقة تدفقت الزمان مع
ــشــرق الــصــحـف اجلــديــدة مــثل: ا
ـــؤتـــمـــر طـــريق الـــشـــعب ــدى ا ا
العدالة التآخي وغيرها ال أنكر أن
الــزمــان كـــانت عــلى رأس الــصــحف
التي كـنت أشتـريهـا يومـياً فـأتعرف
بها عن قرب إلى أخـبار العراق التي
غـــــيــــبـــــهــــا االحــــتـالل بــــتـــــســــريح
الـصــحـافـيـ وإغالق مــؤسـسـاتـهم
وصـحفـهم اخملـتـلفـة وحتـويـلهم مع
اجليش والقـوى األمنيـة إلى عاطل
عن الـــعـــمل بـــقـــرار مــديـــر ســـلـــطــة
ؤقـتـة سيء الـصـيت بول االحـتالل ا

ر. بر
ثم جتــددت عالقـتـي مع الـزمــان لـكن
ــرة بـاعـتـبـاري بــاحـثـأً فـقـبل هـذه ا
عـامـ احـتــجت وأنـا أسـطـر كـتـابي
ـــوســوم (مــذكــرات شـــيخ جــامع - ا
صـــور اجـــتـــمـــاعــــيـــة عن اجلـــوامع
واحلـيـاة الـبــغـداديـة خالل االحـتالل
األمريكي الـبريطـاني للعراق -2003
 (2004إلـى تـــأيــــيـــد مـــذكــــراتي في
الــكـــتـــاب بـــحــوادث مـــنـــوعـــة لــكن
ـــتـــروك) في بـــغــداد لم أرشـــيـــفي (ا
ـا احـتـفظت به يـسعـفـني بـالكـثـير 
ســابـقـاً مـن أعـدادهـا فــقـمت بــتـتـبع
أرشـــيـف الــــزمـــان الــــذي ال يــــوجـــد
لألسف في مكان واحد في بغداد أو
ــكن أن يــحـتــفظ بــجـمــيع االعـداد
ـــكــتــبــات فــكــانت لي جـــولــة عــلى ا
ـــركـــزيـــة واجلـــامـــعــة الـــعـــامـــة كـــا
ـعـظم ـسـتـنـصـريـة ومـكـتـبـة بـاب ا ا
كان وما تيـسر من األعداد في هـذا ا
أو ذاك في بـــــغـــــداد حـــــتـى أغـــــنت
كـــتــابي وقــوّت حــجـــتي وســطــعت
بـبـرهـاني لــكـنـهـا لم تـشـبع نـهـمـتي

لـعـدم حـصـولي عـلى جـمـيع األعـداد
وسأواصل الـبحث عمـا لم أصل إليه
حـتى أرتـوي منـهـا ال سـيـمـا األعداد
الـــتي صـــدرت في شـــهـــري شـــبــاط/
فـبرايـر - لـغـاية نـهـايـة آيار/ يـونـيو

من العام .2003
ويـخــتـلف األمـر حــيـنـمــا تـدخل عـلى
الـــزمـــان بـــاحــــثـــاً ال مـــجـــرد قـــار
فـستـكـون حـينـذاك أمـام حـياة كـامـلة
لـلـعـراق تـروي لك بـالـيـوم والتـاريخ
واحلـدث كل مـا مـر عـليـه من خـطوب
ومـحن وإذا أضـفـنـا أهـمـيـة الـصـور
الــفــوتـوغــرافـيــة فـســتـكــون الـرحــلـة
ؤلم حافلة فـيها اجلمـيل وأكثرها ا
ولــكي تــكــون الـصــورة أقــرب فــهـذه
بــعض الـعــنــاوين الـتـي دونـتــهـا من
الـزمـان عن سـنتي 2003-2004  كي
أكــون أكـثــر تـعـبــيـراً وواقــعـيــة عـمـا

اردت بيانه:
1- مــــجــــهــــولـــــون طــــردوا مــــرضى
مـــســـتــشـــفـى األمــراض الـــعـــقـــلـــيــة

واغتصبوا النزيالت. 
2- لص في حي الـشــعـلـة يـنـدم عـلى
تسـلـيم مسـروقاته (  7مجـمدات و 4
ثالجات) بعد فتاوى التحر ويعيد
سرقـتـها من مـجـمع أقيـم بالـقرب من
حسـينـية الـشعـلة. والـتحالـف يحبط
محاولة للسطـو على مسرح النجاح.

ــالـيـة الـواحـدة 3- طـبــاعـة الـورقـة ا
خــارج الـــعـــراق تـــبـــلغ قـــيـــمــة 172

دينارا وداخله  5 دنانير فقط. 
4- تــركــيـــا تــشــتــري أطالل اجلــيش

العراقي. 
5- اجلــنــود األمــريــكــان يــســاومـون
الـــراغــبـــ بـــزيـــارة مـــخـــبـــأ صــدام
باستيفاء  100 دوالر عن كل زيارة. 
6- قـــوات الــتـــحــالـف تــقـــبض عــلى
دورية جنـدة تبادلـت إطالق النار مع

عمال محطة وقود. 

7- تــراجع في عــمـلــيــات الـتــجــمـيل
عاجلة وتزايد في عـمليـات التقـو 
تـــــشــــــوهـــــات احلــــــروب وحـــــوادث

السيارات واإلطالقات النارية. 
.8صـــــــدام يــــــعـــــــتـــــــزم خــــــوض
اإلنتخـابات واحلكـومة تتجه إلطالق
رمــوز في نــظــامه.  وغــيــرهــا كــثــيـر

ووفير.
ال يـسعـني وأنـا أحتـدث بعـجـالة عن
ــشــهـد أثــر صــحــيــفــة الــزمــان في ا
الـعـراقي عــامـة والـبـغـدادي خـاصـة
ســـــوى أن أوجه دعـــــوة لــــطـــــلـــــبــــة
الدراسات العليا والباحث والكتاب
ــزيــد عن أحــوال في أن يـــبــحــثــوا ا
العراق في تلك السنوات من أجل أن
يــرسـمـوا خــريـطــة جـديــدة لألجـيـال
الـقـادمـة تتـيح لـهم مـعـرفـة مـا جرى
وتــضـعـهـم عـلى الــطـريق الــصـحـيح
الذي يحمي الـهوية الثقـافية ويعزز
الــشـعـور بــاإلنـتــمـاء والـوفــاء لـهـذا

الوطن الكبير.
ال أبالغ إن قلت أن الـزمان نقلت إلى
التـاريخ محـتوى (خـبريـاً وحتقـيقـيأ
) وصوراً فوتـوغرافيـة هائلة ومقالـياً
ـكن اعـتبـارها ا  األهمـيـة والدقـة 
وثـيـقة تـاريـخـيـة حيـة ال تـقل أهـمـية
وأثــــراً عن احملــــتــــوى الـــذي نــــقــــله
الـطــبـري  310هـ وابن األثـيـر 630
هـ وابن كـــثــيــر  774هـ وغــيــرهم
وإن عـــلـى الــدارســـ والـــبـــاحـــثــ
حتـــويل ذلـك احملـــتـــوى إلى مـــراجع
تــاريـــخـــيـــة تـــصف بـــدقـــة األحــوال
االجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســــيــــاســــيـــة
واإلقــتـصــاديـة واألمــنـيــة والـفــكـريـة
واألدبـــيـــة والــفـــنـــيـــة والــثـــقـــافـــيــة
كن والريـاضيـة والتـراثية وكـل ما 
من األبواب الـتي حتـتاجـها أجـيالـنا

القادمة.
وأنـا احتـدث عن الـزمـان ال أنكـر من
بـاب الــعـدل واإلنــصـاف دور صـحف
أخـــرى أســهـــمت فـي نــقل الـــصــورة
ـشـهد الـعراقي هـنـية اجلـيدة عن ا ا
ا دى وغيرهما  شرق وا آنذاك كا
لـم أقف عــلــيه أو تـــســنح الــفــرصــة

بالتعرف إليه.
ويـسـجل لــلـزمـان أيـضـاً أنـهـا قـدمت
شـهـداء لـلـعـراق وعمـلت فـي ظروف
أقل ما توصـف أنها خـطرة وعاشت
مع كل عــــراقي أجــــواء مــــتـــذبــــذبـــة
األهـــــــوال والـــــــفـــــــ واألخـــــــطــــــار
والـتـحديـات لـتـخـرج صـبـاح كل يوم
إلـى قـرائــهــا بــنــبض جــديــد يـســلط
وت وثقافة الضوء على شـعب لن 
لن تـزول ومـنـهجـيـة ال تـسـيـر سوى

الـصـدر ود. إبـراهـيم خـلـيل الـعالف
والــرائــد مــحــسن حــسـ ود. كــاظم
ـــــقــــدادي ود. يـــــاس الـــــبــــيـــــاتي ا
واألســـتــاذ عــبــد احلــســ شــعــبــان
واألسـتـاذ ولـيــد الـزبـيـدي والـسـيـدة
نــدى شــوكت وغــيــرهم مـع كــوكــبـة
ــراســلـــ ونــخــبــة من رائـــعــة من ا
ـنـفـذين من مـدقـقـ لـغـوي أفـضل ا

ومصمم ومحررين.
يـحــسب لـلــزمـان أيـضـاً أن بــابـهـا لم
يوصد بوجه أحـد فقد فتحـته للكبار

أمثال عبـد الرزاق عبد الواحـد مثلما
فتحـتها لـشباب وشـابات كثر إن في
تنوع األسماء التي تكتب في الزمان
طـروحة يؤشر وضـوعات ا وتنوع ا
عــلى أن هــذه الــصــحــيــفــة هي بــنت
الشـعب وأن بابـها مـفتـوح للـجميع
وأن بـــقـــاءهــــا راسخ وصــــدارتـــهـــا

مستمرة وألقها مضمون.
لـلـزمـان أقـول: دمت يـا جـمـيـلة ودام
هـذا األلق الـعـراقي اجلـمـيل وعـقبى

العدد مليون ان شاء تعالى.

على الطريق السوي طريق سبق أن
ســـار عــــلـــيــــهــــا كـــامـل اجلـــادرجي
وروفـــائــيـل بــطي ومـــحــمـــد مــهــدي
الــبــصـــيــر وتــوفـــيق الــســـمــعــاني
وســـجــاد الـــغــازي وطه الـــبــصــري

وشهاب التميمي وغيرهم.
وأنا اعـدد مـبـاهج الزمـان أتـمنى أن
يــتـاح أرشــيـفـهــا كـله عــلى مـوقــعـهـا
اإللكتروني منـذ انطالقتها وليس من
الـعام  2008 الن احداث  2003 الى

 2008لم تكن طبيعية على الصعد
كـــافـــة وهـــو طـــمــوح
أعــلـم أنه ســيـــتــحــقق
ذات يــوم ألن الـــزمــان
تــــعــــرف أهــــمـــــيــــته
وتــعـــرف أكــثــر أنه ال
مــسـؤولــيــة أكــبـر من
نــــقـل احلــــقـــــيـــــقــــة
وإتـاحــتـهــا لألجـيـال

الالحقة.
خـــــتـــــامـــــاً مـن حق
الزمـان أن تـفـخر ألن
الــــــــــذي يــــــــــقـــــــــود
مــــــؤســــــســــــتــــــهـــــا
(نِـطّـاسي) بـارع هو
الرائـد سعـد البزاز
ومن حقها أن تفخر
ألن الـــــــذي يــــــرأس
حتــريــر طــبــعــتــهـا
ي الـعـراقـيـة أكـاد
مـــرمـــوق ومـــهـــني
مُلـهَم هـو د. أحـمد
عـبــد اجملـيـد ومن
حــقــهــا أن تــفــخـر
بــــأقالم عــــراقـــيـــة
ــــتـــازة تــــكـــتب
فــيــهــا عـلـى غـرار
أســــــــــــاتــــــــــــذتـي
وسـوعـيـ مثل ا
الفيلسوف الرائد
البـروفـيـسور طه
جزاع وأسـتاذي
الـــــــرائـــــــد زيــــــد
احلـــــــلـي الــــــذي
ــثل نــســيــجــاً
وحــــــده والزلت
أراه مـــؤســـســـة
أعالمـيـة تـمشي
عــــلى رجــــلـــ

وأســــــــــاتــــــــــذة
آخــــــرين مــــــثل
فـكر السـادة: ا
حسن الـعلوي
والسيد حس
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بغداد

الذي  نـلحـظه  صـباح مـساء :  يـقول
ان الــــــشــــــعـب يــــــريــــــد ان تــــــكــــــون
ـقـراطـيـة وسـيـلـة إليـجـاد حـلول الـد
شـاكـله  وبنـاء مؤسـسـات دستـورية

قراطية  فاعلة  والتهيْ للغد . ود
  ومن هنا كانت االسـتجابة الـوطنية
ـكن  وأن االطــار هـو بـأن االصـالح 
قراطية  وقد تمثل ذلك في قرار الد
بكرة التعجيل  بأجراء االنـتخابات ا
في تشـرين اول القـادم  التي نأمل ان
ـان وسـيـلـة ألقـرار يـكـون فـيــهـا الـبـر
التوازن  ب مصالح مـختلف الفئات
الـتي يتـكـون مـنهـا اجملـتـمع  ذلك ما
نـتطـلع له بـأن يـكـون بـداية لـتـحـقيق
ـقـراطـي في الـعـراق  االنـتــقـال الــد

ولغد افضل  .  

وقـــد ادت جــريـــدة الــزمـــان من خالل
رئـــيس واعــضــاء هــيـــئــة الــتــحــريــر
ثقفة من كتابها دورها في والنخبة ا
ـقراطـية  نشـر الـوعي بالـثقـافـة الد
ـقـراطـيـة  ثـقـافـة   كـمـا هي الن الـد
مؤسـسات  وأسهـمت جريـدة الزمان
في تـــغــطـــيــة مـــطـــالب مـــتــظـــاهــري
انــتـفـاضــة تـشـريـن  والـتـأكــيـد عـلى
ضــرورة االســتــجــابـة لــهــا  ومــنــهـا
قننة الدعوة الى التعددية احلـزبية ا
والى احـــتـــرام الــرأي االخـــر ونـــشــر
ثــقــافــة الــتــســامـح  ونــبــذ الــتــطـرف

واالرهاب والطائفية .
وضــمن هــذا الــتــوجه كــانت جــريـدة
الـزمــان احـد مـشــاعل الـتـنــويـر الـتي
ايـقـظـت احلـمـاس الـوطــني الـشـعـبي

بـالـعـمل عـلى  نـشـر وتـعـمـيق الـوعي
واطن قـراطـيـة لـدى ا بـالـثقـافـة الـد
الـعـراقي والـعـربي  بـرغم الـتـحـديات
االسـتثـنائـيـة التـي واجهـتهـا ومـثلت
جــائـحــة كـوفــيـد  19ابـرزهـا  األ ان
جـريـدة الـزمـان اسـتـطـاعت ان تـنـجز
مـهمـتـهـا  اذ ال يخـلـو عـدد من اعداد
اجلــــريـــدة اال وفـــيـه أشـــارة  وداللـــة
قـراطية  وكان مـحصلة للثقـافة الد
هــذا اجلـهــد الــفـكــري الــوطـني  ومع
عــــوامـل اخـــــرى ظــــهـــــور احلـــــركــــة
االحـتـجــاجـيـة الـشـعــبـيـة الـتي عـمت
مــــدن الـــعـــراق  وكـــانت تـــظـــاهـــرات
تـشــرين االول  2019عــنـوانــآ لــهـا 
والـتي طـالـبـت بـاالصالح الـسـيـاسي

قراطي . والد

ـــقـــراطي فـي بــعـــديه ـــطـــلب الـــد ا
الـــســيـــاسي واالجــتـــمــاعي مـــا فــتئ
تــــؤكــــده الــــقــــوى االجــــتــــمــــاعــــيـــة
والسـياسـية الـفاعـلة في الـعراق وما

يعلنه احلراك الشعبي .
قراطيـة  وما تعنيه هذا التطلع لـلد
من نظم دستـورية وتكريس لـلسيادة
ـا تفرضه واطـنة  الشـعبيـة وحق ا
من انـتخـابـات حرة وتـمـثيل حـقـيقي
لإلرادة العـامة ومن فـصل للـسلـطات
يـــواجه حتـــديــات كــبـــيــرة داخـــلــيــة
وخـــارجــيـــة في مــقـــدمــتــهـــا ضــعف
الــثــقــافــة الــدمــقــراطــيــة  وخــصـوم
قراطية واألمية والفقر .. الخ .  الد
ــنـــطــلق أخـــذت جــريــدة ومن هـــذا ا
الــزمــان ضـمن مــنــهـجــهــا ورؤيـتــهـا

بــصــدق ووفــاء عن رغــبــات الــشــعب
ـة الـعـراقي في احلـيـاة احلـرة الـكـر
قراطي والتطـلع لألخذ بالـنظام الـد
ـا يشـهده اجملتـمع من اختالل بديال 

وعدم استقرار . 
ومن هــنــا كــانت جــريــدة الــزمـان وال
زالت حـــتـى الـــعــدد  7000 تــرى ان

ان لـلصـحـافة دورا مـهـما في تـطـوير
الـنـهـوض  بــاجملـتـمـعـات اإلنـسـانـيـة
وتكـوين اجملتـمع السلـيم  فضال عن

مهمة تنوير االفكار باحلقائق .   
ونــحن الــيــوم  أذ نـحــتــفل بــإصـدار
الـــعــدد  7000من جـــريـــدة الـــزمـــان
الـغراء    الـتي كـانت وال زالت تـعـبر

أثـنـاء االحتـالل العـثـمـاني لـلـعراق
ومـن ثم  فـي اثــــــــنـــــــاء احلـــــــروب
ية لعبت الصحف دورا مهما العا
في نـقل مـا يـجري عـلى االرض من
احــداث يـومـيــة الى مـركــز الـقـرار.
ثـل ما يـفـعـله التـلـفـزيون دورهـا 
هــذه االيـــام. تـــســـتــقـي الــصـــحف
أخـبــارهـا من اجلــهـات األربع أي::
من الــــشــــمــــال الــــشــــرق الــــغــــرب
اجلنوب وهي ترجمة لكلمة أخبار

  NEWSوهي اختصارا ل: 
NORTH/ WEST/

EAST/SOUTH
ــــئــــات من صــــدرت في بــــغـــــداد ا
الــصـحف الــيـومـيــة واالسـبــوعـيـة
والــشــهــريــة والــدوريــة بــالــلــغـات
العثمـانية واإلنكـليزية والـعربية ..
ـــتـــرجـــمــون ـــثـــقـــفـــون وا لـــعب ا
سيحيون والصحفيون  اليهود وا
سلمون البغادة  دورا بارزا في وا
الــــعـــمل فــــيـــهــــا  واغـــنــــائـــهـــا
بــخــبـراتــهم . كــانت الــصـحف
ادبية و اجتـماعية وسـياسية
وريــاضـيــة وفـنــيـة وديــنـيـة
وخملـتـلـف االديـان. الـرعـيل
االول مـن الـــصـــحـــفـــيــ
قـــامــــوا فـــيـــمــــا بـــعـــد 
بــــتــــدريب أجــــيـــال من
بـعـدهم. تـلك الـنـخـبـة
مـن الـــصــــحـــفــــيـــ
الرواد استقـطبتهم
هذه الصـحيفة او
تـــلك عـــلـى مــدى
كــل تـــــــــــــــــــــلــك
. كـان الـســنـ
ظهـور اسمهم
فــــــــــــــــــــــي اي

صحـيـفة يـساهم
ـطـبوع في جنـاح هـذا ا

او ذاك.
واجــهـت الـــصــحـف في بـــدايـــاتـــهــا
منافسـة من الراديو في اخلمـسينات
وخـاصـة اذاعة ابـو نـاجي ال بي بي
سي الـــتي كــان يـــعـــشق ســـمــاعـــهــا
ـقـاهي في االربعـيـنات الـبغـادة في ا
ـعرفـة مـا يـجري في واخلـمـسيـنـات 
الـعـالم  والـتـلـفزيـون بـالـسـتـيـنات 

والــــفــــضـــائــــيـــات
التـلفـزيونـية في
الــثـمــانـيــنـات

وما بعدها 
واصــــــبح

العالم كله يتابع شاشات  التلفزيون
الى درجــة ان حــرب اخلــلــيج 1991
نـقلت حـيـة لـلعـالم وعـلى الـهواء من
حلـــظــة  تـــســاقـط الــصـــواريخ عــلى
ـــدن الـــعـــراقــيـــة حلـــظــة بـــغــداد وا
حــدوثــهـا و خــطـابــات هــذا اجلـانب
وذاك. ومـا ان حل  الـقـرن الـعـشـرون
دخــلـت خــدمـة االنــتــرنــيـت اخلــدمـة
لــتـحــدث ثـورة فـي عـالم الــصـحــافـة
واالعـالم. و بــــعــــد كل ذلـك واجــــهت
الــــــصــــــحف  مــــــواقع الــــــتــــــواصل
االجتماعـي التي  اعتمـدت على نشر
زيفة واالشاعات. تلفيقات االخـبار ا

ــعـوقـات قـلـلـت من مـتـابـعي وهـذه ا
الـــصــحف الـــرصـــيـــنــة في وقـــتـــنــا
احلـاضـر. ورغم الــصـعـاب اسـتـطـاع
مـطبـوع صحـفي  يـصدر يـومـيا  في
أن يستمـر يوميا لـسنوات في تقد
مطـبـوع رص ذو مـصداقـية

عـالـيـة ويـكـتب لـهـا كـوكـبـة من أعالم
الصحافة والـكتابة باسـتمرار أعمدة
ومــقــاالت وحتــلــيالت رصــيــنــة دون
انقطاع. هـذه الصحيفـة سجلت رقما
قـياسـيـا في عـالم الصـحـافـة في هذه
االوقـات بـوصـول  رقم  تـسـلـسل  مـا

صدر منها الرقم .7000
أنا أحتدث عن صحيفة الزمان طبعة
ـطـبوع بـغـداد التي وصـل تسـلـسل ا
اليـومي مـنـها الى  .7000هـذا الرقم
ثل تعب سـن طوال وجـهد وعمل
ومتابعة. ومن اليوم األول لصدورها
 جنــحت صــحــيــفــة  الــزمـان فـي مـد
عبـد باخلبـر الرص جسور الـثقـة ا
وباحلـيـادية والـدقـة في نقل األخـبار
واإلخراج االنيق فاقبل عليها القراء
ا تنـشره وتضاعف ووثقوا فيـها و
عـــدد الــــكـــتــــاب وتـــوســــعت ابـــواب
الــصــحـــيــفـــة وجنح الــصــحـــفــيــون

ـصــمـمــون في إخـراج ــهـنــيــون وا ا
ـيزة وقدمـوا للقراء صحفـية راقية 
بــاقـــة مـــنــوعـــة جتــمـع بــ اخلـــبــر

علومة والتحليل .  وا
ثل هرمـا كبيرا لذا فإن رقم  7000
شيدته أقالم الصحـفي بجهودهم 
وهـو عمـل ليـس سهال عـلى االطالق.
وكـان  من أهم اسبـاب جنـاح الـزمان
ان كــوادرهـــا هم مـن الــصـــحـــفـــيــ
ـشــهــود لـهـم بـالــكــفـاءة ـهــنــيــ ا ا
ـهنـية . . فال غـرابة ان الصـحفـية وا
ــطـــبـــوع جنــاحـــا بـــاهــرا يـــحــقـق ا
يستحقه.  لـذلك ايضا  جنح اجلميع
في تــشـيـيــد هـرم صـحــفي من اجـمل
ــــطــــبـــــوعــــات هــــذه األيــــام . والن ا
رسـومـة بدقـة  كـانت على األهـداف ا
قدر قـدرات العـاملـ من الصـحفـي
وكـفـاءتـهم  لـذلك جتـاوب الـعـامـلون
ـــزيـــد من االبـــداع وبــذل اجلـــهــود
احلـثيـثـة  وبـالتـالي جنـحـوا في مد
جـــســور الـــثـــقـــة مع الـــقـــراء وجنح
ـطـبوع من طـبـوع وجنحت أدارة ا ا
رأس الهـرم إلى أصغر صـحفي فـيها
في تــــقـــد وجــــبـــة إخــــبـــاريـــة و
أخــبـاريه دســمـة يـفــتـخــر بـهـا كل

متابع صحفي.
ومن خالل مــتـابـعـتي الــيـومـيـة
لـصحـيـفة الـزمـان وجدت انـها
تــتـــوخى الــدقــة واحلــيــاديــة
وعــــدم تــــرويـج اإلشــــاعـــات
بــنــشـرهــا وتــتـجــنب نــشـر
أفـكار الـكـراهيـة و الـعنف
أو لـــتــــشــــويه ســــمــــعـــة
شخص مـا وتـمـتنع عن
تــلــفـيـق االخـبــار وعن
نشـر أي خبر دون أن
تـتـحــقق مـنه وهـذا
كـــــلـه من ســـــمـــــات

النجاح.
هم يــــدركــــون أن
مهمتهم  ليست
ســـــهـــــلـــــة الن
مــنــافــسـيــهم
شــــــرســـــون
ومــــع ذلــــك
فـــــــــانـــــــــهم
يـــــبــــذلــــون
جــهـــودا مــضــاعــفــة

خلـرق جـدار الـعـزوف عن مـتـابـعـة
الــــصـــحـف  وجـــذب الــــقـــراء إلى
مــتــابــعــة  بــاقـــاتــهم من األخــبــار
والتـحليالت الـتي ينـشرونـها على
صـفـحـاتــهم  وغـلق الـطـريق امـام
إنــتـشــار أخـبــار مـواقع الــتـواصل

لفقة و تعريتها. االجتماعي ا
في حــــــ إن مـــــعـــــظم االخـــــبـــــار
ــتــداولــة عـلـى مـواقـع الـتــواصل ا
االجـتــمــاعي أخــبـار مــلــفـقــة غــيـر
صـحـيـحـة وتـفتـقـد لـلـمـصـداقـية و
ــجــمـلــهـا هـي مـنــبع لإلشــاعـات
ومرتـعا خـصبـا لهـا التي تـنشـرها
دون ان تـتـحـقق من مـصـدرها. مع
ــهــنـيــة تــتــطـلب ـصــداقــيـة ا ان ا
صدر وهذا ما تفعله التحقق من ا
كـل الــصــحف الــرصـــيــنــة قــبل أن

تنشر.
وللزمان دور هـام هو إعالم قرائها
ــــا يـــــحــــدث في اي إخــــبــــارهـم 
مــحــيـــطــهم ودولــتــهم وفي الــدول
اجملاورة والـعالم من أحـداث هامة
قـد تـؤثـر عــلـيـهم وعـلى عـوائـلـهم.
وكذلك تهـتم  بباقـة من أخبار ذات
وزن ويتولى مـحللون مـشهود لهم
بــالــكــفـاءة حتــلــيــلــهــا وتــقــدمــهـا
بإخـراج جـميل راق. ولـلمـصداقـية
تـســتـكـتب الـزمــان أقالمـا رصـيـنـة
تـكـتب فـيـهـا بـاسـتـمـرار يـثق قـراء
الـــصــــحـــيـــفــــة  بـــتـــلـك االســـمـــاء
وحتــلــيالتـهــا. ومــا الــوصـول الى
الرقم  7000من سلـسـلة جنـاحات

إال دليلنا على ذلك.
مـــبــاركـــة جـــهــود ألـــعـــامـــلــ في

صحيفة الزمان فردا فردا.
هني و لفـارس الزمان الـصحـفي ا
األخ والــصـديـق د سـعــد الــبـزاز و
رئـيس الـتـحـرير اخـي وصديـقي د
احـمـد عـبــد اجملـيـد وكـافـة زمالئي
وأصـدقـائي فـي مـهـنـة الـصـحـافـة
أبـعث باقـات ورود  مـعـطرة  وهم
مشغولون بإصدار العدد . 7000
أخــتم ألقـول أن مــا تـقـدمـه الـزمـان
هو .. أخبـار وإخبار وباقـة منوعة
من بــانــورامــا أخــبــار وحتــلــيالت
ومنـوعات  وفن وريـاضة ومـقاالت
ثــقـافــيـة. بــوركت جــهـود اجلــمـيع

زيد. واقف احتراما لهم وإلى ا

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. 

Issue 7000 Thursday 24/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7000 اخلميس 14 من ذي القعدة 1442 هـ 24 من حزيران (يونيو) 2021م



ÆÆÊU e « …b¹dł

kIO² ð  U¹d c «

∑∞
∞∞

9

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

ـشبوه من األقالم الصفر باالستهداف ا
واألصـوات النـشـاز ومن مـعـاول الـهدم
والنـقد الـقـاتل واإلتهـامات الـباطـلة إال
أن (الـــــــزمــــــان) تـــــــصـــــــدت لــــــكـل ذلك
بإمكانـياتها الذاتـية في وقت أفلت فيه
الــكـــثــيــر من الــصــحف احملــلــيــة الــتي
صـدرت بـعـد عام  2003 واختـفت ولم
نعد نتـذكر حتى أسمـاءها التي صدرت
بها فـيمـا تألقت (الـزمان) وشاركت في
تـشخـيص الـعـديـد من الـسلـبـيـات التي
تعاقـبة على احلكم رافقت احلكومـات ا
دون خــوف وأرست أسس صــحــافـة
اجملــتــمع واحلــيــاة لـتــكــون مــنــبـراً
لألجــيــال الـقــادمــة من الــصـحــفــيـ
اجلــــدد الـــذيـن البـــد لـــهـم من أســـوة
يتـأسون بـها ومثـاالً حقـيقـياً يـقتدى به
في مسـيرة الـعـمل الصـحفي كـما أنـها
ــسـؤولـيـة ـان بـا جـســدت حـقـيــقـة اإل
االجـتـمـاعــيـة لـوسـائل اإلعالم عـبـر مـا
تقـدمه من آراء وأفكـار كانت دلـيالً على
ـســار وعــلى عــمق الــتــمـسك صــحــة ا
بـالكـلـمـة احلرة وشـرف مـهـنيـتـهـا وقد
عـــززت مـــســـيـــرة "الـــزمـــان" في طـــريق
ضـمون الـصحـفي الهادف األصالـة وا
والتحلـيالت الصحفـية الرصيـنة; الثقة
بأن الصحافة الـورقية موجودة وبقوة
ولن تنطفئ جذوتها بالرغم من مزاحمة

واقع اإللكترونية البديلة..  مئات ا
ألف ألف حتية لكل العامل في جريدة

ـا تناله من رعاية يداني و احلضور ا
الـقــائـمـ عـلـيـهــا من تـطـويـر وجتـديـد

لتواكب تقنيات العصر احلديثة.
لــقــد وصــلـت (الــزمــان) إلى هــذا الــرقم
وهـي أكــثــر حــرصــاً عـــلى جــمــهــورهــا
كــونــهـا تــعــنـيـه وتـلــتــصق به وبــهـمه
فـصـارت منـبـراً إعالمـيـاً متـمـيـزاً يـثري
ســاحــة كل قــار بــالــكــلــمــة الــنــافــعـة
واحلـــــوار الـــــشــــامـل واحلـــــديث احلي

ستمرة. تابعة ا وا
يز (الزمان) أنها جتمع بقيادتها وما 
وكــوادرهـــا الــطـــمــوحـــة بــ اخلـــبــرة
ـهـنـيـة بشـكل ـمـارسـة ا ـيـة وا األكـاد
انــعـكس عـلـى قـوة مـادتــهـا وتـنــوعـهـا
ــتـمــيــزة الــتي فــكــانت مـن الـصــحـف ا
حـــرصت عــلى تـــوطــيــد عالقـــاتــهــا مع
جــمــهـور الــقـراء وفــتـحـت صـفــحـاتــهـا
لـــآلراء احلــرة اجلــريـــئــة من أســـاتــيــذ
اجلــامــعـات فــاســتـقــطــبت الـكــثــيـر من
ـؤثـرة في مــجـال اإلعالم من األسـمــاء ا
اجل ان تـكـون اجلـريـدة مـتـمـيـزة فـيـمـا
ــهـــنــيـــة وتــؤسس تــقــدم وتـــتــسـم بــا
ألخـالقــيــات مــهــنــيـــة في االســتــكــتــاب
والتـــــــقرب من قـضايـا الوطن وتـتمـيز
ـــواطن فـي مـــعــــاجلــــــة كل مــــا يـــهـم ا
الــعـراقي ويــطـرح قــضـايــاه احلـيــاتـيـة

والسياسية. 
وال يـــخــــفى عــــلى أحــــد أن الـــصــــحف
ستـقلة تـواجه حتديات كـبيرة تـتمثل ا

من قــبل شـخــصـيـات وطــنـيـة مــعـروفـة
بـعـمق الـتـحلـيل والـقـدرة الـعـالـيـة على
سـتـقـبل فـيـمـا تقـدمه من سـبـر أغـوار ا
ــأالت اســـتـــقــراء عـــلـــمـي ومــنـــهـــجـي 
األحداث العـراقيـة وأصبحت مـضام
جــريــدة الـزمــان رافــداً ثـراً ومــهــمـاً في
ـشـهـد الـسـيـاسي والـثـقـافي اجلـديـد ا
ـشـهـد الـعـراقي كـانت ومع تـعـقـيــدات ا
ا اجلريـدة لسـان حال كل مـثقف يـتألم 
وصل إلـيه الـواقع الـعـراقي وأصـبحت
ـعـتدل وإضـافة أيقـونـة الفـكـر احلر وا
خالقـة يزهـو بهـا الـفكـر اإلنـساني فـقد
حــقـــقت وجــودهــا وتــركت بــصــمــتــهــا
ـتـلــقي بـدلـيل وأثـرهــا وتـأثـيـرهــا في ا
اسـتمـراريـة تألـقـهـا وهي تعـانق الـعدد
7000 ويـقف خـلف هـذا الـتـألق خـبـرة
وإبــداع رئــيس الــتــحــريــر ونــخـبــة من
بدعـ من أعمـدة الصحـافة العـراقية ا
ـــا لـــديــهـم من خـــبــرة ـن حــاربـــوا 
وحــنــكـة لــيــقــطـفــوا تــلك األعــداد الـتي
حـافـظت عـلى ثـقة جـمـهـورهـا عـبـر نقل

اخلبر الصادق.
فـالصـدق مـرتـكـز الصـحـافـة األول وسر
ــومــتـهــا واســتـمــرارهــا كـمــا أنــهـا د
حـافـظت عـلى جـذب الـقـار القـتـنـائـهـا
ومـتابـعـة مضـامـيـنهـا وشـقت طريـقـها
بكل ثـقة واقـتـدار متـميـزة على عـشرات
الـصــحف مـثـيـالتـهـا وهي تــتـربع عـلى
قـــمـــة الــــهـــرم الـــصــــحـــفي ,من حـــيث
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بـااللــفـيـة الــسـابـعـة من عــمـرهـا مـاذا
يقـول القـراء عنـها? مـاذا يطـالعون من
صفحـاتها? مـاهي امنيـاتهم لـ(الزمان)
وهي ترتـدي اجمل فسـاتيـنهـا وتتزين
بــأحـلى عــنـاويــنـهــا الـفــائـحــة بـراحـة

طابع? ا
تقاعد حسن حمد سفان رور ا عميد ا
اول من التقيناه فقال( اقول ان الزمان
جـريـدة تمـكـنت من شـد انـتـبـاه الـقراء
ـا تـطـرحه عـلى صـفـحـاتـهـا من نـظـرا 
مـواضـيع تواكـب االحداث الـسـيـاسـية
واالقتصادية واالجتمـاعية والرياضية
لهذا لـها مكـانه لدى النـاس واصبحت
مـوضع ثــقـتـهـم). واضـاف ان (الـزمـان

الـــعــراق فـي اهــوارهم وجـــبــالـــهم في
بواديـهم وروابيـهم بأنه صـوتهم وانه
مــنــبــر حــر لــتــثــقـــيــفــهم وتــرقــيــتــهم
واعـالمـــهم وصــــيـــانـــة وطــــنـــهم وانه
ســــــيـــــطـــــارد الـــــظــــــالم لـــــيــــــنـــــصف
ـتميز ويحتفي ظلــــــــــــوم ويكرم ا ا
ــبــدع قــال انه قــنـــديل ال يــنــطــفئ بـــا
ووهج التــخــفت اضــواؤه قــطع عــهـدا
بـــاحـــتـــرام الـــقـــار ورفع شـــــــــعــارا
ـصـداقـية وجنح بـالتـزام احلـيـادية وا
في عهده وشعاره حتى اصبح صديق
لــفـــنـــجـــان الـــصـــبـــاح خــارج الـــوطن

وداخله.. 
(الـزمــان) جـوهـرة الــصـحـافــة حتـتـفل

ـثـقف اقـرأهـا قـبل ان اخـلد الى جـنة ا
النوم اقـول لكوادرهـا ابارك لـ(الزمان)
االلفـية السـابعـة ولها الـتألق والـرفعة

والسمو).
ــشــرف الــتـربــوي عــادل نــهــايـة امــا ا
فـــيــقـــــــــــول وهـــو يـــهـــنـئ (الـــزمــان)
بـااللـفـيـة الـسـابـعة (اطـالـع في جـريدة
الـــزمــان صـــفــحـــة الف يـــاء وكـــــــذلك
اغــلـــبــيـــة صــامـــتــة لـــكــونـــهــا تـــهــتم
بــــنـــشـــــــاطــــات الــــشـــبــــاب عالقــــتي
بـ(الزمان) ومطالعة مضامينها توثقت
بـــعــد  2003 وبـــدأت ابـــحث عـــنـــهــا
وغــــيـــــرهــــا مـن الــــصـــــحف  ارى في
الـصـحـافــة عـمـومـا وسـيـلـة لـلـتـثـقـيف

و(الـزمـان) تتـسـيـد غـيرهـا النـهـا تـقدم
ــفــيــد اخلــيــر الــصــادق والــتـــقــريــر ا
واحلـــــــــوار الـــــنـــــاجح ادعـــــو لـــــهـــــا

باالزدهار.
فـيـمـا قال حـسن عـبـاس مـديـر ثـانـوية
ابـراهــيم اخلـلـيـل (تـعـد الــزمـان فـجـراً
جديـداً ولد لـيسـتعـيد اجملـتمع عـافيته
الــعـلـمـيـة والــفـكـريـة والـثــقـافـيـة فـهي
ضيـاء بـعد ظالم  وارشـاد بـعد الـتيه
ــعــلــومـــة بــعــد تــخــبط او ودقـــة في ا
تــشـويه وصــولـهـا لـاللـفـيــة الـســابـعـة
يـــعـــني انـــهــا حـــمـــلت احالم الـــنــاس
وآمالهم وكافحت لتحـقيقها  (الزمان)
ـصـداقـية والـوضـوح واالمـانة مـنبـر ا
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كــان ذلك فـي حـزيــران مـن عـام 2003
(اذا لـم تـخـذلــني الــذاكـرة )  وجـراح

الوطن العراقي الزالت تنزف..
في ذلـك الــــوقـت  وقــــرب الـــــقــــصــــر
االبـيض   حـ دخـلت مـبـنى جـريدة

الزمان .
وبـاستقـبالـي كان الصـديق الصـحفي
الـدكــتـور احـمــد عـبـداجملــيـد  رئـيس

حترير طبعة العراق.
 وفي مكتب الصديـق  احمد  التقيت
بــشــكل عــابــر  بــاالديب والــصـحــفي

رياض قاسم .
 عــنـدهــا اســتـيــقـظـت ذكـريــات كـانت

نائمة.
فــــمع رئـــــيس حتــــريــــرهـــــا االعالمي
واالديب االســتـاذ سـعـد الـبـزاز  ومع
الـدكـتور احـمـد عبـداجملـيد  تـربـطني

عالقات اعتز بها.
فـقـد عــمـلــنـا ضـمن  االعـالم الـعـراقي
قبل االحـتالل . وتربـطنـا عالقات فهم

مشترك واحترام متبادل.
W¹«b³ « X½U  UM¼ s

ومن تـــلك احملـــطـــة  انـــطــلـق قـــطــار
كـتــابــاتي في اجلـريــدة . وحــ كـنت
مقيما في دمشق للسنوات (  2006-
 2009) كـــنت اكــــتب في الــــطـــبـــعـــة

الدولية للزمان .
واعتز بان اجلريـدة  والدكتور احمد
رئيـس حترير طـبعـتهـا العـراقية لم
تـرفض لـي مـقــاال  مــا عـدا مــقـال

واحـد كــانت حـوله مالحـظـات .
ودار  بــيـنــنــا  نــقــاش حـوله .
الحـــــــظــــــات ذات وكــــــانـت ا

مضمون اجتماعي.
 ومن ب مـعـالم الصـلة مع

جريدة الزمان اتذكر :
كـــانت اجلـــريـــدة خـــيـــمــة
لــيـبــرالـيــة . وكـانت  الى
حـــد كــبـــيــر  مالذا القالم

عديدة . 
‰U¦*« «c¼

وذات مــرة كــتــبت مــقـاال
فـي الــزمــان  انــتــقـدت
فــــــيـه مـــــا يــــــكـــــتــــــبه
الـــــصــــــحـــــفـي فـــــاحت
عبـدالسالم ( الـبزاز ) 
رئـــيس حتــريـــر طــبـــعــة
الـــزمــان الـــدولــيـــة  حــ

تـــنــــاول  الكـــثـــر من مـــرة 
مـوضـوعـا اقـلـيـمـيـا  ذا صـلة

بالعراق .

w öŽ≈ Õd

a Uý

ÒuKŽ œULŽ

بغداد

ــســـتـــقــبل ان اســتـــشـــراف ا
وقـــيــادتـه اعالمـــيـــاً يـــنــبـــغي ان
تـختفي تـماما طـريقـة من يكتب كل شيء وحتـتل مكانه

طريقة من يكتب ماذا 
ـتــلـقي ( الـقـار ) ومـهــاراته في الـتـقـبل الن سـمـات ا
يـزه التي واالصـغاء الـفـاعل في التـلـقي ستـكـون هي ا
ينبغي ان تسود بفاعلية مبينة لتحقيق الدوافع االولوية
السـتثارة عنصري الرضا واالهتمام فيما ينشر ويقدم
من مـتــغــيـرات حلــقـائق مــقــصـودة او غــيـر ذلك تــكـاد
حتـاكي العقل البشري بـطريقة وكانهـا النفس البشرية

ذاتها .
ـاذا وكـيف السـيـمـا عـنـدمـا يــسـال الـكـاتب نـفـسه عن 
اكـتب عـلى وفق قدراته الـذاتـية في الـتـكامـل والشـمول
ـعــرفـيــة بـ الــسـؤال ـعــرفي في اعــتـمــاد الـعالقــة ا ا
ـقـال في الـتـوازن وصـيـغـة اخملــاطب لـتـحـقـيـق جـودة ا

والتكامل والشمول  .
ـقال البد تـضمـنات الرئـيسة في ا وقـبل اخلوض في ا
هنية قبل الشروع بالكتابة من اعـتماد االبعاد اخلفية ا

تمثله باالتي:- قاالت وانواعها وا الي من ا
×ان يـستـشـعر الـكاتب اوالً بـان حقـه في النـشر يـكون

مساوياً جملموع حقوق االخرين .
ـوذجـاً لـلـحـياة ×وان يـنـظـر الى مـهـنـته بـأنـهـا تـمـثل ا

تقدمة. تفتحة وا اجلميله والالئقة وا
ــهـنـة بــاعـلى درجــات الـصـدق مع ×وان يـتــعـامل مع ا

النفس .
×وان يـقـدم الى مـهـنـته كل مـا يـسـتـطـيع ان يـقـدمه من
خـدمات اعـالميـة انـسانـيـة بصـرف الـنظـر عن الـكسب

ادي.                            ا
فـاألمانة في االقتبـاس والنقل والعـرض والتفصيل هي
وسـيقي عـناصـر رئيـسـة في حتقـيق الـتكـامل للـسـلم ا
ـعـنى القـصـصي فـيمـا يـنـبغي ان يـقـدم هـو بديل في ا

للمراوغة واالحتيال والتردد  والكذب والتضليل .
ـسـؤوليـة هي بـديل الـتفـريط عن الـقـيم اجلمـعـية في وا

اجملتمع الواحد . 
واعـتـمـاد الـدقـة في عـرض احلـقائـق بديـل عن الـتخـبط

واخللط واالنسحاب .
ــصـالح الــشــخـــصــيـة ـصــالح الــعـامــة بــديل عن ا وا

الذاتية.
هني بديل عن الكفر فيه. ان ا واال

ـوضوعـيـة جتاه حتـقـيق الثـبـات والتـوازن بديل عن  وا
علومات . العشوائيه في عرض ا

واالسـتــقــامــة بــديل عن هــوى الــنــفس وانــحــرافــاتــهـا
ادية. السلوكية ا

والوضوح بديالً عن التضليل 
والـتريث في اصدار االحكام بـديل عن االستعجال في

توجيه التهم .
والـسريه الـتـامه للـمعـلـومات بـديل عن التـصـريح عنـها

دون مسوغ مسؤول .
واآلداب الــعـامــة لــلــقــيم اجملــتــمــعـيــة بــديل عن اآلداب

يول. اخلاصة مهما كانت االنتماءات واالجتاهات وا
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بـــعـــد صـــدور 7000عـــدد من
الـغــراء الـزمــان التـزال وســتـبـقى
بـالتـأكيد مـنبـرا" صحـفيـا" اتفـقت علـيهـا نخب مـرموقة
ثـقفـ واالدباء والـشعـراء يّطـلون مـنها من الـكتـاب وا
ومن خاللـهـا مـعـبـرين عن هـمـوم ومـشـاكل الـبـلد رغم
اخـتالف مشـاربـهم وانتـماءاتـهم الـسيـاسـية والـفكـرية
يـفـخـر ويـتـشرف اي كـاتب ان يـضع اسـمه الـى جانب
اسـمـائـهم وأن يـشـعـر بـأنه يـنـتـمي الى الـرابـطـة الـتي
تـربـطـهم (الـزمـان الـغـراء). لـقـد كـانت جـريـدة الـزمان
وسـتبقى نـافذة مـضيئـة نعبـر من خاللهـا عن خلجـاتنا
ومـشاعـرنا واحاسـيسـنا وآرائـنا كعـراقيـ يتـعرضون
ـــعــانــاة الـــتي يـــتــعـــرض لــهــا الـى ذات الــضـــغــوط وا
الـعراقـيون مـنذ عام 2003 .. ولم افـاجأ كـثيـرا" بكرم
وحب  واحـتـرام كـادر وعـائـلـة (الـزمـان) وعـلى رأسـها
االسـتاذ سعـد البـزاز  رئيس مجـلس اإلدارة واالستاذ
الـفاضل الدكـتور احـمد عبـد اجمليـد رئيس التـحرير  
ـهم لي مع زمـيـلـ آخـرين يوم عـنـدمـا تشـرفت بـتـكـر
ــنـاســبـة صــدور الـعـدد 5000 من   2015/1/16
وسوم (العراق الـزمان الغراء لصـدور كتابي االخيـر ا
والـتحـالف الـغربي)   مـنـاسبـة أعادت لـنـا ذاكرة عـقد
من الـزمان عـشنـاه في كـنف هذه الـصحـيفـة الراقـية 
كـانت فــيــهــا طــوال مـســيــرتــهــا مـنــارة حلــريــة الـرأي
ومـصداقية القول وميـزان احلقيقة في نقل اخلبر وإن
 كـان بعضهم قد عـبر عن قلقه إزاء مسـتقبل اجلريدة
ولـكـنـهـا في حـقيـقـة األمـر مـا تـزال جـريـدة الـزمان من
ـنابـر الـصحـفيـة التي تـعـكس األحداث الـواقعـية أهم ا
هـنيـة واحترافـية كـما كانت في في اجملـتمع الـعراقي 
بـداية تأسـيسهـا. وال نبالغ وال جنـامل فيمـا نقول بحق
صـحـيــفـة (الـزمـان) الــغـراء من بـاب قــول: كـلـمـة حق
وانـصــاف وسط تــطــورات فـنــيــة وصـحــفــيــة مـتــمــيـزة
حـافظت خـاللهـا على مـكـانتـهـا في الصـحف الـعراقـية
ـلتزمة برسالـتها ومصداقـيتها وأكثـر رسوخاً وتميزاً ا
لـتـزمـة التي واكـبت هـموم لـتلك الـصـحـيفـة الـناجـحـة ا
الـعــراق وشـعــبه االصــيل.. وكـانت جــزءاً مـشــرقـاً في
حـيـاة البـالد والعـبـاد.. وسط حتـديـات باهـظـة وقـفزات
اعالمـية مـتـنوعـة مـحافـظة عـلى مـصداقـيـتهـا وتـميـزها
الـنوعي الـصحـفي والـتقـني ملـتزمـة بـرسالـتهـا االميـنة
اجلـادة والبـناءة في خـدمـة قضـايا الـعراق. وال يـفوتـنا
ـــواقف (الـــزمـــان) الــــغـــراء وكـــتـــابـــهـــا أن نـــشـــيــــد 
وصـحافييـها جتاه القـضايا الـداخلية واخلـارجية التي
اتـسـمت بـجـرأة الـطـرح والـدفـاع عن جـمـيع الـقـضـايـا
ا جعلها أكبر الصروح اإلعالمية العراقية.. الـوطنية 
لـذلك كـله أتوجه بـالـشكـر اجلزيـل الى جمـيع الـعامـل
في صــحـيــفـة (الــزمــان) وهم بــاإلضـافــة الى كــتـابــهـا
بـذولة. متمنيا" يـشكلون عائلة الـزمان على جهودهم ا
تميز وحرصهم لـهم االستمرار في نهجـهم اإلعالمي ا
ولى الـدائم على االرتقاء بالـصحافة واإلعالم داع ا

عز وجل لهم بدوام التوفيق والنجاح.
{ لواء الركن متقاعد 
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وحـدة الـعــراق .. ابـارك لـهـا الـوصـول

لاللفية السابعة).
درسة وتقول نادية جاسم الـعيثاوي ا
ـتـمـيـزات مبـارك لـلـزمان في ثـانـوية ا
الــفــيـتــهـا الــسـابــعـة لــقــد بـقــيت عـلى
تواصـل مع القـراء رغم شـيـوع وسائل
التـواصل االجتـماعي واحـيهـا الشعب
ـفـيدة عـلـومة ا النـها تـنـقل احلـدث وا
باساليب اللغة العربية اجلميلة فضال
عن نقـلها لـلقصـيدة والـقصة والـفنون
الـتـشـكـيـلـيـة واسـتـذكـارهـا لـلـمـبـدعـ
وقـيــادتـهــا حلـمالت اسـتــرجـاع االثـار
واحملـافظـة عـلى الـبيـئـة شـكرا لـلـزمان
الصحيفة االكثر تفضيال ب القراء).

27 نـيـسـان 2003 غـرد طـائــر شـديـد
الـبـيــاض في سـمـاء الـصــحـافـة اسـمه
(الــزمــان) عــاهــد طـائــر الــســعــد نـاس

البهية متمنياً لها ولألسماء الصحفية
ــرمـوقــة الـعـامــلـة فــيـهــا دوام الـتـألق ا
والـتـجـدد في طـريق الـعـمل الـصـحـافي

اجلـــــــــــــــــــاد
تميز. وا
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بغداد

مـــا أن وضــعت احلـــرب أوزارهــا بـــعــد
2003 حــتـى انــطــلــقـت الــكــلــمــات من
عـقــالـهـا لـتـعـبـر بــحـريـة عن مـكـنـونـات
كـــانت حــــبـــيـــســـة الــــصـــدور وكـــانت
الصحف تتباين في طـريقة التعامل مع
هـذا الــواقع فـكـانت (الــزمـان) اجلـريـدة
الـيـومــيـة الـرائـدة الـتي تــبـنت تـغـطـيـة
شهد الـعراقي بنكـهة وطنيـة خالصة ا
وصوتـا جريـئاً يـدافع بقـوة عن الهـوية
العراقية فأصـبحت قبلة لكل األصوات
الــتـــواقــة إلى الــتــعــبــيــر الــصــادق عن
حقـيـقة ارهـاصات الـتـحوالت اجلـديدة
وكذلك قبـلة للـقار اللبـيب الباحث عن
اخلــبــر الــصــادق قــبل اإلغــواء بــســبق
ـقـاالت اخلـبــر والـقـار الـبــاحث عن ا
الصحفية الفكـرية الرصينة التي تكتب

Issue 7000 Thursday 24/6/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7000 اخلميس 14 من ذي القعدة 1442 هـ 24 من حزيران (يونيو) 2021م

"الــزمـان" من رئــيس الــتـحــريـر إلى كل
ــصــمــمـ ــصــحــحـ وا احملــررين وا
واإلداريــ وكـل من يــســاهـم بــإطاللــة
"الـزمــان" بـحـلـتـهـا الـبــهـيـة لـكي تـبـشـر
الــقـــار بـــيـــوم جـــديـــد حـــافل بـــاألمل
والـتــفـاؤل بـغــد مـشـرق عــلى الـرغم من
حــرائق احلــقــد والــكــراهــيــة ومــبــارك
لـلصـحـافـة تـألق "الزمـان" في مـيـدانـها
وأكرر التهـاني والتبريـكات لصحـيفتنا

مؤسسـة شبكة اإلعـالم العراقي من ب
الـــصـــحف الـــصـــادرة وقـــتــذاك والـــتي
جتـاوزت ال   350صـحــيــفـة  تــنـوعت
توجهاتها حسب جهات تمويلها ماب
ؤسسات والكتل األحزاب والهيئـات وا
أو بجهود فردية ألشخاص  سرعان ما
توقف الـكثيـر منـها عن الـصدور والتي
هنية كانت وليدة اللحظة وبعيدة عن ا
 فيمـا داومت الصـحف الرصـينة مـنها
عـــلى االســـتـــمـــرار والـــصـــدور رغم كل
التـحـديات وظـروف الـبلـد االستـثـنائـية
ومنها صحيفتنا الغراء الزمان الدولية
والـتي حتتـفل الـيـوم بوصـول أعـدادها

إلى   7000عدد.  
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البـد من اإلشـارة إلى أن جـريـدة الـزمان
هي عـراقيـة دولـيـة تصـدر عن مـؤسـسة
الـزمـان للـصـحـافـة والـنشـر مـؤسـسـها
ورئـيس مـجلـس إدارتهـا سـعـد الـبزاز 
صـــدر الـــعــــدد الـــتـــجــــريـــبي األول في
1997/4/1 في لـنـدن فـيـمـا صــــــــــدر
الــعــدد األول مــنــهــا في الــعــــراق بــعـد

لــيس من الــســهل أن  حتـتـل صـحــيــفـة
مــكـانــتـهــا اإلعالمـيــة وحتـافـظ عـلــيـهـا
لتـصل أعدادهـا اليوم إلى 7000 عدد 
مـنـذ صدورهـا بـعـد االحـتالل األمـريكي
لـلـعـراق في الـتـاسع من نـيـسـان 2003
ـرتـبـة الثـانـية احـتلت جـريـدة الـزمان ا
بــعـــد جــريــدة الــصــبــاح الــصــادرة عن

كـــان انــتـــقــادي حــاداً . وتـــوقــعت ان
ـقال سـيـرفض . العتـبـارات قدرتُـها. ا
لـكن هـيـئة حتـريـر اجلـريدة فـاجـأتني

قال كامال. بنشر ا
dš¬ ‰U¦

وعام 2012 صـدر كـتـابي الـذي حـمل
عنوان :

عـــلى ضــفــاف الــكـــتــابــة واحلــيــاة ..
االعـــتــراف يــاتـي مــتــأخـــراً . وقــامت
جـريـدة الـزمـان بـنـشـر الـكـتـاب كـامال
وعـلى صفـحات كـاملـة ايضـاً  وضمن
ـؤلـفـات كـتـابـهـا  كان احـتـفـاالتـهـا 

ؤلفاتي حضور وترحيب .
 ‚«dF « ÂöŽ« WŽuÝu

وعــــام 2011 صــــدر عـن مــــؤســــســــة
الـزمـان  الــتي تـصـدر عـنــهـا جـريـدة
الـــــزمـــــان  صــــــدر اجلـــــزء االول من

موسوعة اعالم وعلماء العراق .
ـوســوعي حــمــيـد تــألــيف الــبـاحـث ا

طبعي. ا
واعـتز ان مـؤسـسة الـزمـان قد انـتقت
مـكــتـبــتي .. مــكـتــبــة الـدار الــعـربــيـة
لـلعـلوم .. بـغداد  من.بـ العـديد من

وسوعة. كتبات لتسويق ا ا
ـؤسسة ومـكتبتي .. وبالتـعاون ب ا
وكذلك بالـتعاون بيـني وب الصديق
الدكتور احـمد  حققنـا نتائج جيدة 

نحن راضون عنها .
واعــــتـــبـــارا من الـــتـــاسـع من مـــايس
2021 اعدنا تفعيل نـشاطنا لتسويق

موسوعة اعالم وعلماء العراق .
ÆÆ  UOM «

مــحـطــات ومـعــالم كـثــيــرة في طـريق
عالقتي بجريدة الزمان .

وحــــ يــــصـــــدر عــــددهــــا ذو الــــرقم
(7000) اجــد اكـــثـــرر من دافـع القــدم

التـهاني السـرتها  مـتمـنيا
للزمـان العزيزة 

واســــرتــــهـــا 
التقدم وال.
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للـصحـافة الـعراقـية  و الـثاني هـو يوم
ي الذي يصادف في  البيئة العا

اخلــــامـس من حــــزيــــران في كـل عـــام .
والبـــد هــنـــا ان اشـــيــر الى ان جـــريــدة

الزمان هي من الصحف العراقية
 الـكـبـرى الـقالئل في اعـطـائـهـا قـضـايـا
ومــوضــوعــات عن الــبــيــئــة الــعــراقــيـة
سـواء بـنـشـر اخـبـار عـنـهـا او تـنـاولـها
ــعـاجلـات بــالـتـحــلـيل او  بــتـوصـيف ا

الضرورية . 
وتــواجه  الـــيــوم   عـــنــاصـــر الــبـــيــئــة
األساسية في الـعراق من ماء و هواء و
تربة  ازدياد في معدالت التلوث البيئي
ــتــسـارع فـي اعـداد بــبــسب الــتــزايــد ا
الـــســكــان  والــنــشــاط األنــســاني غــيــر
ــنــضــبط كــمــا حــدث مــثالً في 2018 ا
عــــنــــد اصـــــابــــة  عـــــشــــرات األالف من
مـواطنـي  محـافـظـة البـصـرة  بـأمراض

يــــتـــــزامن صـــــدور الـــــعــــدد  7000من
صـحـيـفـة الـزمـان الـغـراء  وهي مـحـطـة
نـاسـبتـ و كلـيهـما في شـهر يـزة 
حـــزيــران  ,األولى  هـــو الـــعـــيــد  152

مــعـــويــة نـــتـــيــجـــة الــتـــلــوث
الكيمـياوي والبـكتريولـوجي للموارد
ائيـة و بكل ما تـتركه من اثار صـحية ا

واطن العراقي.  بالغة على ا
ويـــــــزيـــــــد مـن كـل ذلك  تـــــــأثـــــــيـــــــرات
ــنـاخي و في الــعـراق خـاصـةً الـتــغـيـرا
كــونـه احــد الــبــلــدان األكــثــر هــشــاشـة
ياه وتعرضاً له حيث يؤدي الى  شح ا
و مــــلــــوحــــتــــهــــا  و زيــــادة اجلــــفـــاف
والــتــصـــحــر و الــعـــواصف الــرمـــلــيــة
ي والتـرابيـة احتفـاءً بيـوم البـيئـة العا
نـظــمـت جـمــعــيــة الــبــيــئــة و الــصــحـة
ــتــحــدة  في ـمــلــكــة ا الــعــراقــيــة فـي ا
اخلــامـس من حــزيــران فـي هــذا الــعــام
ــيـزة ــشــاركــة  فــعــالــيــة عــلــمــيــة و
وحـضور واسـع من العـلـمـاء واخلـبراء
تـخصص  ومن مختلف العراقي وا
ــهــتـمــ بــشـؤون االخــتــصـاصــات و ا

البيئـة  وقدمت خالل  النـدوة جملة من
ـقـتـرحات   ايـصـالـها الـتـوصيـات وا
الى  اجلهات الرسمية العراقية .  وكان
الـــشـــعـــار الــرئـــيس ألحـــتـــفــاالت األ
ــتــحــدة هــو إعــادة الــتــصــور. إعــادة ا
األنـــشـــاء. االســتـــعـــادة. ( اســتـــعــادة-
اجلــيل) عــبــر اتــبـــاع طــرق الــتــنــمــيــة
ـسـتـدامـة الـتي تـؤكـد حـمـايـة الـبـيـئـة ا
لألجــيــال الـقــادمـة  وحتــقــيق األهـداف
الــســبــعـــة عــشــر الــتـي اقــرتــهــا  األ
ـسـتـدامة و ـبـادرة الـتـنـميـة ا ـتـحدة  ا
بعضـها مكـرس للبيـئة واخرى لـلقضاء
على الفقر و تقـد اخلدمات األساسية

للبشر وحتقيق العدالة االجتماعية.
ــــزيــــد مـن األبـــداع مــــجــــددأ  نـــحــــو ا
األعالمي و الــصـحــفى و أحـرالــتـهـاني
لــــصـــحـــيــــفـــة (الــــزمـــان) الـــعــــراقـــيـــة

وكــوادرهـا.

 w½UN² « dŠ√

ÊUÐUÐ ÊUNOł

لندن

∑∞∞∞

كـــنت ابـــحـث عن نـــبع اجـــد فـــيه االدب
والــعـــلم واجملــتــمع والــســيــاســة عــبــر
مصـدر يـكتـبه و يـحرره نـخـبة اجملـتمع
فيهم االستاذ اجلـامعي والشاعر ورجل
تـنور ... الدين والـسيـاسي و الكـاتب ا
الخ . فـوجدت فـن الصـحـافـة ذلك الـنبع
ــثال بــجـريــدة الــزمـان حــيث الــربـان
ثـالي الواعي الـدمث االخالق العـميق ا
ستوعب لـلمفهـوم العلمي في تفكيـره ا

قراطية .  احلقيقي للد
ــصــدر اصــبــحـت هــذه اجلــريــدة هي ا
الــيـــومي لـــتــنـــشــيـط الــذاكـــرة وزيــادة
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اجلـامــعـات ولــلـدارســ والـبــاحـثـ
. ؤرخ وا

حتــيــة تـقــديــر واعـتــزاز وفــقـكـم الـله
ورعاكم..

واالقـتـصـاديـة والـصـحـيـة وغـيـرهـا في
اجملــتـمع الــعـراقي  من خـالل نـهــجـهـا
ـــهــــنـــة والــــتـــزامــــهـــا بــــأخالقـــيــــات ا
صداقية والسـرعة في نشر األخبار وا
ـعايـير فحـرصت الـزمان عـلى اعـتمـاد ا
ـهـنـية فـي عمـلـهـا (الـدقـة  واحلـياد  ا
وضـوعيـة) منذ النـزاهة  التـواضع  ا
صـدورهـا كـصـحيـفـة مـسـتـقـلـة ال تـمثل
جهة أو حزباً أو كتلة مـعينة  مرجعها
ــهـنــيـة األســاس الـقــوانــ واألصـول ا
ؤسـسـات اإلعالمـية ـعمـول بـهـا في ا ا
في العـالم   وبهذا اسـتطـاعت أن تعزز
مكانتها وتمد جسـور الثقة بينها وب
الـقـار  لـتــتـخـذ لـهـا مـوقـعـاً طـلـيـعـيـا
ؤسسات اإلعالمية الرصينة.  ضمن ا
نـاسبـة ال يسـعني إال أن أقدم وبهـذه ا
حتــيــة تــقـديــر لــفـريـق جـريــدة الــزمـان
الغراء ورئيس حتريرهـا الدكتور احمد
عبد اجمليد ومؤسسها ورئيس مجلس
إدارتها األستاذ
سعد البزاز . 

االحتالل األمريكي في محافظة البصرة
ويـحـمـل في تـرويـسـتـهــا عـبـارة طـبـعـة
الــبــصـرة حــيث كــانت تــطـبـع في دولـة
الــبـحــرين وتـوزع فـي الـبــصـرة يــشـغل
رئـاســة حتـريـرهــا الـصـحـفـي الـدكـتـور

احمد عبد اجمليد.
 إذن فهي ليـست حديثـة عهد بـالصدور
فهي امتداد للصحف الوطنية الرصينة
الــتي كــانت تــصــدر أصال بــاالسم ذاته
اضي في خمسينات وسـتينات القرن ا
وأعيـد إصدارهـا بحـلة جـديدة  تـتناول
ـــشــــهـــد الــــعـــراقـي بـــكـل جتـــلــــيـــاته ا
الـســيـاسـيـة والـثـقـافــيـة واالجـتـمـاعـيـة

ومناقشة قضايا وهموم الوطن . 
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ـثـل  ثـمــرة الـتــجـربـة الـعـدد (7000) 
ـهــنـيـة واإلعـالمـيــة جلـريـدة الــذاتـيــة ا
الــزمــان ألكــثـر من ســبــعــة عـشــر عــامـاً
زاخرةباالجنازات  والتي لم تكن سهلة
ـا رافقـهـا من الـتـحديـات والـتـحوالت

الــســـيــاســـيــة واالجـــتــمـــاعــيــة

معـلـوماتي لـتـنوعـها ( لـيس كـما اعـتاد
البعض القول - انه كالم جرايد ) . 

اراقب عن كــثب اصــداراتـهــا الــيـومــيـة
عـلومة  اراقب واسمـاء من يغـذوها بـا
ــادة . قـد عــمق الــصــيــاغــة ودســامــة ا
اختلف مع بعض الطروحات عما يكتب
عبر سـطورهـا وصفحـاتها لـكنهـا تمثل
جــســدا حــيــا يـــنــبض بــحـــيــاة الــعــلم
والــثـقـافــة  تـعــبـر عن اراء وافــكـار من

يساهمون بتحرير مواضيعها . 
لك كل التحية واالحترام ايتها اجلريدة
الــغــراء و لــرئـيـس حتـريــرهــا االســتـاذ
الدكـتور أحـمد عـبد اجملـيد  فـالسـفيـنة
بــربـــانــهـــا ونــعـم الــربـــان .  نــحـــتــفل
باستمرار تصاعد العمق والدقة وتزايد
الــطــلب عــلـى االعــداد الــتي تــطــبــعــهـا
وتــوزعـهـا .  واخــيـرا كل الــتـحــيـة لـكل
ـوســوعي الــعــامــلــ في هــذا الــنـبـع ا
وتمنـياتي للـجريدة والـعاملـ فيها كل

احلب والتقدير . 
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ناسبة وصول اعداد جريدة الزمان
الى 7000 عـــدد اتـــقــدم بـــالـــتـــهــاني
والــــتـــــبـــــريـــــكـــــات الـى كل الـــــزمالء
الــصــحــفــيــ والــفــنــيــ واالداريـ
ثابر وعلى رأسهم  رئـيس التحريـر ا

االخ الدكتور أحمد عبداجمليد
لقد انـتهجت الـزمان نهجـاً حديثاً في
عـــالم الــصـــحــافـه من خالل تـــوســيع
االبـواب والصـفحـات وتـنوع االعـمدة
الــصــحـفــيه لــلـكــتــاب من صــحـفــيـ
وســــيــــاســــيــــ وأدبــــاء وفي شــــتى
واضـيع ومن مخـتلف االيدلـوجيات ا
ايدل على مهنيتها وسعة والعقائد 
صــــدر رئــــيس حتــــريـــــرهــــا وزمالئه
الـــكــرام. نــتـــمــنى ادامـــة هــذا الــزخم
ا الصحفي واالستمرار على النهج 
يــــتـــرك أثــــراً في عــــالم الــــصــــحـــافه
ــيه تـــســتــفــاد من الــعــراقــيـه والــعــا
االجيال وطلبة االعالم والصحافه في
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ناسبة العدد 7000 من الزمان الغراء في األعداد  األحتـفالية   متسع للذاتية  و
فأنني سأحتـدث عن رياضة الـزمان عند انـطالقتهـا من بغداد بـعد التغـيير مؤجال
حديثي عن الـتجربة الذاتية مع زمـاننا الى مناسبة الـعدد عشرة آالف بأذنه تعالى

 سواء نحن كنا الكاتب ام كتب عنا من هو مواكب لتجربتنا وجتربة الزمان .
يوم انـطـلقت طـبـعة بـغـداد من الزمـان لم تـكن مسـاحـة الريـاضـة على وفـق ما كـنا
نـتمـنى ولكن مـا هي اال أسابيع حـتى بدأت مـساحـة الرياضـة تتـسع وتتـمدد حتى
صـارت صـفــحـتـ ثم بـعــدهـا صـارت مـلـحــقـا فـكـان  الــقـمـر في لـيـل الـصـحـافـة

الرياضية العراقية تلك األيام .
ـا ميزهـا لكـثرة مبـادراتها الـتجربة  –جتـربة رياضـة الزمان  –عريضـة  عمـيقة 
ـبـادرات اال انني سـأتنـاول ما هـو علـى باب الـذاكرة تـاركا مـا توطن ونـضج تلك ا
فـي عمقهـا الى مناسـبة مهـنية سـعيدة أخـرى .. بعد ان صـارت الساحـة الرياضة
ساحة الريـاضة على صفحات الزمـان تقاطر النجوم العراقيـة ملكا مهنيـا صرفا 
عـلى مبـنى الزمـان والكل يعـرض همـومه او يطـرح أفكاره في مـسعى  الـهدف منه
أوال وأخـيرا الـظفـر بخـيط ضـوء  يشع من صـفحـات الزمـان يـتحـركون عـلى هديه

ضطرب يومذاك .. في الشارع الرياضي ا
ـوضـوعـية فـي االعـمدة لـقـد وثـقت الـكـثـيـر من هـذا الـنـهج في كـتـابي " الـذاتـيـة وا
ـا لم ـبـيـة الـعراقـيـة قـبل عـام  و ـية األو الـصـحـفـية " الـذي صـدر عن االكـاد
ي وادواته يـتضـمنه الـكتـاب مبـادرة زمانـية نأمـل ان تسلط أضـواء البـحث االكاد
مـيزة بعد اكـتمالها  بادرة في حـينها  التـجربة ا علـيها ذات يوم قـريب ..وهذه ا
هني هي ان الزمان مـنذ شـهورها األولى جـذبت الى فضائـها الـوطني وروضهـا ا
ا نـخبة من الـرياضـي الكـبار واإلعالمـي الريـاضيـ الكبـار ليـسوا ضيـوفا وا

مساهم في رسم مستقبل الرياضة العراقية بعد التغيير عام . 2003
ومن ب أبرز األسمـاء التي قدمت مشاريع ريـاضية حقيـقية للمسـتقبل الدكاترة 
ـنشئ وفي مـجال هـدي وعـبدالـقادر زيـنل وسـامي الصـفـار وضيـاء ا بـاسل عبـدا
الـريـاضـة الـنسـويـة سـهـام فـيـوري .. وغيـرهم اال ان هـذه الـنـخـبـة قـدمت مـشاريع
ناضـجة مـشيـدة على أسس عـلمـية رصـينـة عبـر كتـابات مـنتـظمـة وحوارات دقـيقة
نهجية التي حتميها من الزلل .. حترسها النية الصافية اخلالصة لوجه لوطن وا
شاريع حتمل الى باركـة هذه بالكـتابة فقط  بل كـانت ا ولم تكتف نـخبة الـزمان ا
اهل الـشأن وتـوضع عـلى مكـاتـبهم اال انـهم كانـوا بـاألمس  كمـا هم الـيوم أصـغر

حجما وأقل قدرا من أن يتحملوا مسؤولية رياضة العراق
وفي هـذا السـياق أستـذكر اجلـهود السـامية الـتي بذلـها األستـاذ الدكـتور الراحل
غفور له بـإذنه تعالى سامي الصفـار الذي أعد مشروعا رياضـيا متكامال لعشر ا
ـشـروع هـو سـنــوات واكـثـر ودار به عـلى كل من صـار مــسـؤوال ريـاضـيـا وكـأن ا
دلل الـذي يـحـرص عـليـه اال ان مسـؤولي ذاك الـوقت مـثل مـسـؤولي هذا وحـيـده ا

الوقت ال يعنيهم من أي مشروع اال ما يعود عليهم من منافع .
اليوم وبعد كل اخلراب الذي دمر رياضتنا  يحق لنا ان نعود الى األشهر األولى
شاريع ولتـكن السـنة األولى من رياضـة الزمان  – طبـعة بغـداد -  لنـعيد قـراءة ا
سـؤولون وهـم ليـسوا أهال لـنـستـفـيد من تـلك األفـكار الـعمـلـية الـتي لـو أخذ بـهـا ا
ـا وصـلـنـا الى الـدرك األسفـل من اخلراب  علـمـا ان تـلك الـكـتـابات لـلـمـسؤولـيـة 

يداني . ستقبل وقابلة للتطبيق ا مازالت تتدفق بروح ا
سالم للزمـان ولرياضة الزمان يوم تأسست ويوم جذبت ويوم طرحت وقدمت وكل

يوم .
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ا مضوا تـوقفت أنتظر .. لكي أطالع ماسـيكتبه عمالقـة الزمان الرياضي 
به عـبر سـن طويـلة من الـعمل والتـألق في عدد الى عـدد وهم يسـتذكرون
واقف وأحزنها لكـي يسطروها في كلـمات بعدد االلفـية السابعة  أجـمل ا
وأني كـنت متخوفا من أن اليترك لي اجملال في خط عباراتي األولى داخل

عتاد عند صدور الزمان الرياضي. ستطيل ا حدود ا
نـعم.. أيـهـا الـرئـيس لـقـد إنـتـابــني األربـاك لـلـحـظـات عـنـدمـا وقـفت أمـامك
همة اإلجنـاز لصفحة رياضة الزمان بـألفيتها السابعة وعيـناك تخاطبني 
وحـينها كانت إجـابتي زاخرة بالـتفاؤل بعد أن أسـتحضرت جـميع ملكاتي
الـصـحفـيـة الـتي تـأسست حتت إرشـادات كـبـيـر احملتـرفـ الـزمـيل قصي
حـسن وقـيـصر الـصـحـافـة الـريـاضـية فـي العـراق عـمـار طـاهـر وثـقة األب
الـروحي أحـمـد عبـد اجملـيـد  لـلـعمـل بأجـتـهـاد واحلـفـاظ على رونـق وتألق
ـسـيرة ألن ـسـؤولـيـة كبـيـرة في مـواصـلـة ا الـزمـان الريـاضي. واخـيـرا..ا
كن ان يـتـحـقق ولكن من الـصـعب احملـافظـة عـليه الـنجـاح في أي حلـظـة 
شـكــرا لـزمالئـي في الـزمــان والـزمــان الـريــاضي الــذين وضـعــوا اسـمي
بـسطـور كـتابـاتهم لـعدد  7000وأعـاهدكم ان يـكون هـذا اإلصدار إنـطالقة

حقيقية وصادقة نحو كتابات أخرى في مجال االعالم الرياضي.
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حـتى وان ظلت الـزمان مـهـجورة خـاليـة من أبنـائهـا فـإن مبـناهـا ومقـرها
سـيبـقى شاهـد عيـان على تـاريخ دونه هؤالء بـالدم والـدمع.. تركـوا آثارهم
عـلى جـدرانــهـا وأوراقـهــا.. فـتـرى بــصـمـاتــهم واضـحـة وأنت تــتـجـول في
اروقـتهـا ومكـاتبـهـا. هنـا كتـبوا وهـناك جتـادلـوا.. تخـاصمـوا وتصـاحلوا..
بـكوا لفـراق حبـيب وضحـكوا لقـدوم صديق.. أسـرة واحدة جـمعهم حب

زمنة. هنة وبعثرتهم أزمة الصحافة ا ا
ولـكي اكــون امـيـنـا وصــادقـا وصـريـحــا من أي وقت مـضى انــفـقت أيـامه
ـؤسـسـة الـعـريـقـة.. اقـول ان الـزمـان الـريـاضي كـانت واعـوامه في هـذه ا
ومـازالت وستـبـقى مـدرسة صـحـفيـة وإنـسانـيـة عـظيـمـة تعـلـمـنا مـنـها ومن
ـوقف وسمـو الكـلمة.. هـنة واإلخالص لـها.. شـجاعة ا اسـاتذتهـا.. حب ا
ـفردات الرصيـنة.. كيف أصف كل ذلك على الورق.. ـعاني الصادقة وا ا

ساحة. ما أوسع العبارة وما أضيق ا
أتـذكـر وأتـذكـر فـنـيف الـذاكـرة ال يـتـوقف. اتـصل بـنـا االخ الـدكـتـور عـمار
طـاهر وهو يقول لقـد قرأت مقالتك ولـكن سأحذف (كلمتـ منها) سألته
هل ثـمـة جتـاوز في الـكلـمـتـ او تـطـاول علـى أحد? أجـاب.. ابـدا ولـكـنـها
كـلمات مـغلفـة بالـقسوة بـادرته.. انت استاذي وتـستـطيع حذف مـا تشاء?
هنيته مطلقة فكل مقـال او عمود يكتب سطوره عمار طاهر اطالعه ثـقتي 
ا هناك من أكـثر من مرة.. استمتع به كثيرا وكأنه يـكتب بإيحاء مع ر
يـلهمه الـكتـابة بـهذه الـطريـقة واالسلـوب والنـقاء والـقسـوة والسالسـة معا

ولكن من هذا الذي يلهمه.. لست ادري ?
الـدكتور سـاري حتسـ تعـلم من عمـار طاهـر الكـثير مـهنـيا وإنـسانـيا لذا
هـنيـة في ادارة القـسم الريـاضي اما احلديث عن فـهو يحـتذي بـطريـقته ا
االخ الـعزيز قـصي حسن فـهو يـحتاج الـى صفحـات عديـدة الصف خبرته
وأخالقه وتــعــامــله الــراقي.. اســتــفــدت مــنه كــثــيــرا وال ابــالغ او أجــافي
احلـقـيـقـة.. انه أمـهـر صـحـفي عـلى االطالق تـعـامـلت مـعه وتـعـلـمت مـنه..

هنة. ن سقاه ابجديات ا يكفي انه ما يزال وفيا 
عـندما تـتحدث عن مـناسبـة تخص جريـدة الزمان يـتوجب علـيك أن تتوقف
عـند الـصـحـفي الـكبـيـر االسـتاذ احـمـد اسـماعـيل فـحـكـاية ابـو مـصـطفى
حـكاية هو ذلك الصحفي النبيل الذي يتـرجم مقولة (القمة تتسع للجميع)
ألنه يـشرع قلبه لـلجميع ويـتعامل بـإنسانيـة (مفرطة) مع اجلـميع.. انسان
نـقي شـفـاف.. عـذب األسـلـوب.. حــلـو االخالق فـضال عن كـونه صـحـفـيـا

صاحب اسلوب متفرد في احتواء األمور.
ـسـاحـة انـتـهـت.. كـلـمـة أخـيـرة.. الـزمـيـل عـلي كـر مـديـر اذاعـة صـوت ا
الـعاصـمـة يقـول.. تـعـلمـنـا من مـدرسة الـدكـتور احـمـد عـبد اجملـيـد اصول
الـصحـافـة وشـقيـقي أحـمد كـاظم نـصـيف يردد دائـمـا. لـقد غـدت الـزمان
عنى انـها نالت رضا الغالبـية من القراء أما انا فأقول.. جـريدة شعبية 
ن  7000قـبلة حب على جب كل الزمالء الذين استقلوا قطار الزمان.. 
ن يـكـمـل الـرحـلة ن رحل الى بـارئه.. و تـرجل في مـحـطـات مـعـيـنـة.. و

حتى النهاية.
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يـــشــكل الــعــدد ســـبــعــة آالف في عــداد
(الـــزمــان) مـــحـــطــة بـــارزة من الـــعــمل
الــــصـــحــــفي الــــدؤوب رغم الــــظـــروف
االقــــتـــصــــاديـــة وجــــائـــحــــة كـــورونـــا
وتـداعـيـاتـها فـالـزمـان تـقهـر تـداعـيات
الــــزمن وتــــمـــضي قــــدمـــا وهـي تـــشق
طــريـقـهـا وسط درب طــويل وعـر كـثـيـر
ـطـبـات.. شخـصـيا أمـضـيت أكـثر من ا
ـمتـد أكثر ـهني ا  15عـاما من عـمري ا
ــدرسـة من  30عــامــا في أروقــة هــذه ا
وصـفوفهـا لذا أقول وبـحق انها كانت
ــبــاد فـهي ومــا تــزال أمــيـنــة عــلى ا
نــتــاج جــهــد فــكــري تــأصل فـي عــقـول
مــؤســسـيــهــا.. بـدأت لــتــبـقـى وهـا هي

سائرة في طريقها بإقدام ثابتة.
ومـع كثرة احملن وتزايـد اخلطوب التي
عــصــفت بــالــعــراق فــقـد جنــحت ادارة
ـطـبـوع بـنـسـخـة بـغـداد في الـتـعـامل ا
الية رغم مرارة بـواقعية مع الضائقة ا
تـــقــلـــيص عــدد الـــعــامـــلــ وتـــأثــيــره
الــــوجــــداني عــــلـى الـــطــــابـع األســـري

للصحيفة.
w{U¹d « o×K*«

الـتحقت بـالزمان الـسياسي عام 2006
قــادمـا من (جــريـدة الـزمــان الـريـاضي)
بـــصــــفـــحـــاتـــهـــا الـ  12وكـــان يـــرأس
ـرحـوم حتــريـرهــا الـصـحــفي الـرائــد ا
قــاسم الــعــبــيــدي وقــد عــهــدت لي في
حـيـنهـا مهـمة مـديـر التـحريـر الى ح
تــوقـفـهــا االضـطـراري بـســبب نـضـوب
ـــال حـــيث تـــعـــطـــلت عـــجـــلــة دوران ا
ـطبعة وهي احلاضرة صـفحاتها في ا
دائــمــا مــنــذ عــام  2003حتـت اشـراف
ـبـدع احـمد رئـيس حتـريـرهـا الـزمـيل ا
اســمــاعــيل قــبل ان يــشــد الـرحــال الى
خــارج الـبـلـد في رحـلــة عـمل صـحـفـيـة

تواصلت الى االن.

ــشـــتــرك والــعــمل بـــروحــيــة الــفــريق ا
الــواحـد حــيث سـجـل صـوالت وجـوالت
في نـــشــاطــاته الــداخــلــيــة وايــضــا في
هـام خارجية مع مـنتخـباتنا االيـفادات 
ــشــاركـات وفــرقــنـا الــريــاضــيـة خالل ا

واالستحقاقات اخلارجية.
…œbF²  ÂUN

وخـالل رحـلـة الـ 15ســنـة مع (الـزمـان )
انـتدبت في مهام صحفية عديدة أبرزها
ـبيـة في بـك 2008 دورة األلـعـاب االو
ودورة األلعاب اآلسيوية في إندونيسيا
 2018وبـطولة آسـيا للـشباب في الـهند
ي للشطرجن في ـبياد العـا  2006واالو
روسـيا  2010ودورات اخلـلـيج الـعربي
وغـيـرهـا من الـتـكلـيـفـات ولألمـانـة كان
ـهـام اجلـمــيع في الـزمـان يـتـفـاعل مع ا
ـســتـوى الــصــحـفــيـة إلجنــاز الــعـمـل 
ــســؤولــيـة وعــلى أفــضل وجـه ولـكن ا
تـــبـــقى دورة األلـــعـــاب اآلســـيـــويـــة في
انــدونـيــسـيــا لـهــا نـكــهـة خــاصـة كـون
بية الـوضع العام لـم يفسح لـلجنـة االو
بـتوفير االرضية لسفر الفريق االعالمي
بــــرئـــاســــتي لــــقـــلــــة األمـــوال وكــــثـــرة
ـنـتـخـبـاتـنا ـعـسـكـرات الـتـحـضيـريـة  ا
الـــوطــنــيــة داخـل وخــارج الــبـــلــد لــكي
يـرفـعـوا اسم الـعـراق عـالـيـا في احملـفل
ـبـيـة االسـيـوي واعـتـذرت الـلـجـنـة االو
عن اإليـفاء بـتكـفل إيفـاد الوفد اإلعالمي
وانــتـهى األمــر عـنـد ذلك احلــد غـيـر أن
اتـصــاال هـاتـفـيـا من الـصـديق الـدكـتـور

عـــدنـــان لـــفـــتـه ابـــلـــغـــني بـــان احتـــاد
الــصـحـافــة الـريــاضـيـة وضع ثــقـته بك
وفد ـفردك وسـتكـون ا هـمة  إلجنـاز ا
الـصحـفي لتغـطية الـبعـثة العـراقية لم
ـوضوع سـهال وانت تمـثل مهـمة يـكن ا
وطــنـيـة الحتـاد الــصـحـافـة الــريـاضـيـة
الــذي يـــضم جنــومــا كــبــارا فــجــهــزت
ادواتـي لـهـذا الــتـكــلـيف الــذي اقـيم في

العاصمة االندونيسية جاكارتا
وكــمــا كـانت الــبــدايـة من مــلــعب بـونغ
كــارنـو الــذي احـتـضن افــتـتــاح اسـيـاد
انــدونــيــســيـا في  18آب   2018كــانت
ـلـعب الـذي شـهـد احـراز الـنــهـايـة في ا
الـعـراق لقـب ا اسيـا الول مرة 2007
وخالل  20يــومـــيــا كــنت اوثق واكــتب
ـداد القلم مشاركة رياضيينا واتناول
تــفـاصــيل االحـداث بـرســائل صـحــفـيـة
جتــاوزت الـثالثـ حـتى اضع اجلـمـيع

في قلب احلدث االسيوي.
وشـارك الـعـراق في آسيـاد انـدونيـسـيا
بوفد قوامه  91شخصا و 12لعبة هي:
صغرة ( (3 * 3وكـرة اليد كـرة السلة ا
والــتـجـذيـف واجلـودو والـعــاب الـقـوى
الكـمة والـقـوس والسـهم والـكانـوي وا
ورفع االثـقال واجلوجيتسو والكوراش
والــسـامـبـو. واحـتـل الـعـراق في خـتـام
ــنــافـســات الــتــرتـيب الـ 27بــرصــيـد ا
ذهـبـيـة الـربـاع صـفـاء راشـد وفـضـيـتي
الــربـاع سـلـوان جــاسم ورامي الـقـرص

مصطفى كاظم داغر.

اسـتقطبت (الـزمان) العديد
مـن الـقــامــات الــصــحــفــيـة
ـــتــــمـــيـــزين والــــكـــتـــاب ا
فـسجـلت صفحـاتهـا أعمدة
رأي ومـسـاهـمـات وتـقـارير
ومـتـابـعـات مـهـمـة وأخـبار
صـــحــفــيــة ولـــعل قــائــمــة
االسـمـاء طـويلـة اعـتذر ان
ســقط بـعــضـهم ســهـوا من
ثـنـايـا الـذاكـرة فـمـقـامـاتهم
مــحــفــوظــة ولـعـل ابـرزهم
ــنـشيء الــدكــتـور ضــيــاء ا
فقد كان حريصا على إبداء
وجـهة نظـره في العديد من
الــقـضــايـا الــريـاضــيـة الى

رحوم جـانب الرائد الصـحفي الكـبير ا
ســعـدون جـواد الــذي خـطـفـتـه جـائـحـة
كــورونــا قـبـل مـدة قــصــيـرة حــيث ظل
حــريـصــا عـلى الــتـواصل مـع (الـزمـان)
تميزة الى ـقاالت ا حـتى قبل وفاته با
جــــــانب رئـــــيـس االحتـــــاد الــــــعـــــراقي
لــلــصــحـافــة الــريــاضـيــة خــالــد جـاسم
والـدكـتور عـدنان لـفته والـدكتـور موفق
عـبـد الوهـاب والـدكتـور كاظـم الربـيعي
واحلـكم الدولي السـابق غني اجلبوري
ـبـدع مـحمـد خلف ومـعـد الشـمري وا
وقـاسم حنون وهـيثم خلـيل والصحفي
ــقــيم فـي الــقــاهـرة ابــراهــيـم مــحــمـد ا

شريف.
bŠ«Ë œbF «

لحق حتت قيادة ربانه الزميل انطلق ا
ــبـدع الــدكــتـور عــمـار طــاهـر وبــدأنـا ا
ـسيـرة والتـحضـير حـتى صدر الـعدد ا
ـــلـــون ـــلـــحق الـــريـــاضي ا األول مـن ا
بـصـفـحـاتـهـا االربع في االول مـن شـهر
أيـلـول عـام   2006 وكـنـت مسـؤوال عن
الـصفحت الثانية والرابعة الى جانب
مـــســـاهــمـــاتي فـي الــصـــفـــحــة االولى
واحلــمــد لــله جــاءت الـنــتــائج مــبــهـرة
بـحنكة الدكتـور عمار واشراف الدكتور
ــلــحق احــمــد عـــبــد اجملــيــد وســجل ا
ـيـزا فقـد كـان يـسـتـقطع من حـضـورا 
اجلـــريـــدة األم في بــورصـــة الـــصــحف
لـيـبـاع وحده لـغـزارة االخـبار وتـفـردها
بــفــضل حــرص الـزمـالء عـلى الــنــجـاح
الــذي حتــقق نــتـيــجــة حــالـة الــتــعـاون
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قــلـبي لم يـغـادره.. كــان مالذا امـنـا لـكل
الـناس وحائط مبكى يضعون في ثنايا
روحـه الـــطــــيــــبــــة آالمـــهـم وآمـــالــــهم..
مــــعـــانـــاتـــهـم وأوجـــاعـــهـم.. أحالمـــهم
وتــطـلــعـاتــهم كـان الــصـنــدوق األسـود
لـلــجـريـدة.. امـيـنـا عـلى اسـرار الـعـمل..
صــاحب قــيم عــلــيــا ومــبــاد ســامــيـة
بــكــيـتـه يـوم الــوداع دمــا ولـو يــفــتـدى
ـوت لــيس له لــفــديــنـاه ولــكن اســيــر ا

فداء..
الـفـقـيد الـكـبـيـر االخر األسـتـاذ سـعدون
جــــواد.. الـــرجل الــــذي اخـــتـــزل ذاكـــرة
الـصـحافـة الـرياضـيـة في سيـرته فـكان
تـاريـخا في صـحـفي وصـحفـيـا يخـتزل
الـتـاريخ في عـقـله وضـمـيـره.. عـاصرته
في الـــزمــان مــثــلــمــا واكــبت غــيــره من
األسـماء الـكبـيرة كـان الراحل مـعيـنا ال
يـــــنــــــضب مـن األفـــــكـــــار واخلـــــبـــــرة
والـتــجـارب.. حـكـيـمـا يـعـرف أين يـضع
احلـــرف? ومــــتى يـــســـتـل الـــقـــلم? لـــذا
فـصرير كـلماته دائـما له صدى في آذان
.. يالمس وجدانـهم ويـحرك ـسـؤولـ ا
ســـواكـــنـــهم.. اخـــرون رحــلـــوا وال زلت
ذكــراهم حـاضــرة عـطــرة.. كـاظم دوحي
ورزاق إبـراهيم حسن وصـباح اخلالدي

رحمهم الله جميعا.
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فـي الــعــمل الــيــومي تالحــقك األحــداث
وتالحـــقــهــا في مــطــاردة مــســتــمــرة ال
ــهـــنــة الـــوحــيــدة تـــفــارقك فـــاإلعالم ا
بالدنيا التي ال تّملك وال تضجر منها..
نـهارك بهـا متجـدد وليلك فـيها مـسهد
تــفــرحك عــنــدمـا تــنــتــصــر لــلـوطن او
ــظـلــوم او تــصــحح حــالـة تــنــتــصف 
فـارقـة او تـؤشـر خـطـأ في طـور حتوله
إلى خـطيئة أو تميط اللثام عن احداث
خـلت ال يعـلمـها أحـد.. وحتزنك عـندما
تــخـيب مـسـاعــيك او تـدرك بـعـد فـوات
األوان أن تــعـــســفك بــاحلق يــضــر وال
يـنفع فتخطأ سهام حروفك الهدف وال
تـــصـــيـب عـــ احلـــقـــيـــقــــة.. تـــلـــتـــقي
ـنظـر وأخرى رثة بـشخـصيـات رائعة ا
اجلـوهر.. في عالم يدور ويدور ال ثابت
ـتحـرك.    حكـايتي مع الـزمان فـيه اال ا
لم تـــكن كــأيــة حــكــايــة فــهي مــفــعــمــة
بــالـذكـريـات والــدمـوع ألفـراح واتـراح
سـكبـناها عـلى الورق على مـدى عقدين
تـقريـبا وتـرجمـناهـا عبـارات ومفردات
ــهـنـة.. لـقـاء تــوحي بـحـبـنــا لـلـوطن وا
وفــــــراق.. حـــــزن وســــــرور.. ومـــــواقف
مـبـدئــيـة نـعـتـز بـهـا ونـفـخـر.. عـلـمـتـنـا

وتعلمنا منها الدروس والعبر.   

دون أن أحـكم الـسـدادة وتـوجـهت اليه
مــبـاشــرة وعــنـدمــا رأى بـقــعـة احلــبـر
ــلــطخ بــادرني مــقــهــقــهـا.. ال وثــوبي ا
تـهـتم وطـلـب فورا مـن اخلـدمـات شراء
ــوضــوع قـــمــيص جـــديــد.. أخــبـــرته 
االتــصــال وحـاولـت أن اسـوغ مــا جـاء
ـقــال فــلم أسـمـع مـنه إال كــلــمـات فـي ا
ــا أسـطــر من كـلــمـات مــلـؤهــا الـثــقـة 

واحرف.
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وفـي خــضـم الــرحـــلـــة مع الـــزمـــان مــر
الـعـديـد من الـزمالء.. تركـوا بـصـمـاتهم
وآثـارهم.. نعـتز بـهم وجنلـهم بعـضهم
ولـد وترعرع في كنفها وبعضهم اآلخر
أضـفوا عليها واضفت عليهم فاقترنوا
بــهـا واقــتـرنت بــهم وأصــبـحــوا مـعـا
ـشرق ومـاضيـها جـزءا من حاضـرها ا
ـعارض.. اخـوة كسبـناهم بعـضهم ما ا
ا يسعى وبعضهم يزال معطاء جذال 
قــضى نــحــبه فــتـرك جــرحــا غــائـرا لن
يــــنـــدمـل فـــهــــو عـــلى قــــيـــد الــــذاكـــرة
والـوجـدان مادام في احلـياة رمق وفي
مــــقــــدمــــة هــــؤالء مـــديــــر كـل شيء في
الـزمان.. اخي الكبير منذر عبد عباس..
ــثـــقف اإلنـــســاني الـــرجل الـــواعي ا
احملـب للـخيـر لن ارثـيه فهـو ساكن في

عـالقـة اصــدقـاء نــتــجـمع في
الـقسم لنـتبادل االراء ورؤية بـعضنا
هني  اضـافة الى العمل الـصحفي ا
لم يـكن هـنـاك مـا يـعـكـر جـو الـعمل 
اجـمل شيء اعـتز به هـو عندمـا كنت
اصـدر كتابا جديدا احمل نسخا منه
واذهـب بــاحـــداهــا الى الـــست نــدى
شــوكـت  لــنــشــره في زاويــة ( فالني
الـــفالنـي )  وكــان اخـــرهـــا عـــنـــدمــا
سـلمـتها نـسخة من االصـدار اجلديد
ـــبـــيـــاد الـــتي أتـــرأس جملـــلـــة بــــارا

حتريرها  .

عالقــتي بــالــعــامــلــ فـيــهــا والســيــمـا
الـدكـتـور عمـار والـزمالء سـاري وقصي
ومــحـسن  مــرت اجلـريــدة بـحـاالت من
ـادي بـسـبب حـالـة الـتـقـشف الـضــيق ا
فــأعــلـنــا انــا واألخ مــحـسن الــتــمــيـمي
مــواصـلـة الـعـمـل من دون مـقـابل مـادي
ألنـنـا تـعـودنـا الـعمـل في اجلـريدة ومن
ثم دعـما للمهنة والزمالء العامل فيها
كــانت عـالقــتـنــا فـي الـقــسـم الـريــاضي

ــــرقم (7000) يــــشـــكل ا
ارسة نـقلة نوعـية في 
ـا لــلـزمـان الـتي ــهـنـة  ا
امــضـيت مـعــهـا سـنـوات
مـن الــــزمن مـن مــــكــــانـــة
صـــحـــفـــيـــة رائـــعـــة بـــ
الـــصــــحف الـــصـــادرة في
الـعراق اضـافة الى مهـنية

ورصانة من يعمل فيها 
كــنت والزلت أحــرص عـلى
قاالت ان اغـذي اجلريدة با
والـــتــقـــاريــر والـــلــقــاءات 
ويـــوم اقــامت لـي اجلــريــدة
احـتـفـالـيـة تـوقـيع الـنـسـخة

االولـى من كــتــابـي تــاريخ الـــصــحــافــة
الــريـاضـيـة في الـعـراق  2010فـي مـقـر
احتـاد كـرة القـدم العـراقي كـنت سعـيدا
جـدا  وهي ليـست االحـتفـاليـة االخيرة
ـا اقامت لي احتفالية نوعية اخرى وا
ـناسبة صدور فـي مقر اجلريدة  2016
كـتــابي مـؤيـد الـبـدري مـاركـة الـريـاضـة
الـعـراقيـة تزامـنـا مع فوز نـادي الزوراء
ـــوسم تـــوثـــقت بـــدرع الـــدوري لـــذلك ا

والــزمالء قــصـي حـسـن ومــؤنس عــبـد
الله ورحيم الدراجي ومحسن التميمي
ــهـدي وبـاسـم الـركـابي وصـالح عـبـد ا
وهـيـثم خـلـيل قـبـل سـفره الـى سـلـطـنة
عــمـان اضـافــة الى اسـمــاء اخـرى مـثل
االسـتــاذ مـجـيـد الـسـامـرائي  والـراحل
كــاظم دوحي وجــلــيل صــبــيح وحــيـدر
الـنعـيـمي وليث الـعتـابي  ايضـا كانت
لي فـرصة التعـرف بالدكتـور احمد عبد

اجمليد رئيس التحرير 
و فـي اول عـام لي بـاجلـريـدة تـبـنت لي
اسـرة التحـرير افتـتاح اول معرض من
نوعه  للصحف الرياضية الصادرة في
ـــنــاســبـــة عــيــد الـــعــراق مــنــذ  1922
الــصـحـافــة الـريـاضــيـة اقــيم في قـاعـة
الــشـــعب وحــضــره رئــيـس الــتــحــريــر
ـثـل وزير والـعـامـلـون في اجلـريـدة و
الـشباب والرياضة الراحل هادي جواد
بية وكالة وافـتتحه رئيس اللجـنة االو
الــراحل  بـشــار مـصــطـفى اضــافـة الى

شخصيات رياضية مختلفة ..
كان والزال العمل في جريدة ( الزمان )
الــتي حتــتـفـي الـيــوم بــصـدور عــددهـا

اجلــريـدة األم ( الـزمـان ) بـعـد ان كـانت
تـــصــدر مـــنــذ  2004بـــشــكل مـــســتــقل
بـــرئــاســـة االســتــاذ الـــصــديـق  احــمــد
اســــمـــاعــــيل ومن ثـم   الـــراحـل قـــاسم
الـعـبيـدي ..  وافقت عـلى طلب صـديقي
ال دون ان أسـأل كم سـيمـنحـوني من ا
 الســـيـــمـــا واجلـــريـــدة كــانـت عـــامــرة
بـاالسمـاء التي سـبق ان  كتـبت  فـيها 
الـتقيت من خاللها د.عمار طاهر رئيس
نشئ ود. الـقسم الـرياضي ود. ضيـاء ا
هـادي عبـدالله واالسـتاذ سـعدون جواد

عــنــد ربــيع  2006كــنت مـع الـزمــيل
قـاسم حـنـون في مـلـعب الـشـعب  و
كـان مقر احتـاد الكرة  حـينها حتت
ــلــعب   يــومــهــا كــنت مــدرجـــات ا
اعــــمل حلــــســـاب جــــريـــدة االحتـــاد
االمـاراتـية و سـكرتـيـرا للـتحـرير في
جـريدة الـرياضي اجلديـد لصاحـبها
الـــكــــابـــ رعـــد حـــمـــودي ورئـــيس
الــتــحــريــر الــزمــيل خــالـد جــاسم ..
وطـرح عـلي فـكـرة الـعـمل في الـزمان
الـريـاضي الـتي اصـبـحت تـصدر مع
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يــقــرأ مـــا بــ الــســطــور ويــســتــشف
جـرد اطالعه على النص وال افـكارك 
ـا يــصـلح او ال ـصــارحـتـك  يــتــردد 
يــــــــصــــــــلـح فـي عــــــــرف أصــــــــحــــــــاب
االخـــتــصـــاص.. مـــعــيـــاره ال يــخـــطــأ
ونـظرته ال تخيـب يسعى دائمـا للحالة
ــرور الـوقت الــنــمـوذجــيــة فـأصــبح 
ظــاهــرة مــهــنــيــة فـي زمن تالشت فــيه
ـهـنـة واضـمـحـلت سـلـوكـيـات العـمل ا

اإلعالمي.
شرفة التي حتسب له واقف ا  ومـن ا
دفـــاعـه الـــدائم عن حــــريـــة الـــكـــلـــمـــة
ومـسـانـدته الصـحـفي مـهمـا كـانت قوة
ـقـابل او حجـمه أو سلـطته فـفي عام ا
 2012كـــتــبت مـــقــاال عـن مــســـتــشــارة
رئـــيس الــوزراء وكـــان نــقــدا قـــاســيــا
مـبالغـا به مفرداتـه الساخـرة استفزت
ــرأة وزوجـهـا فــمـا كـان مــنـهـا اال ان ا
تـتــصل بـرئـيس الـتـحــريـر لـتـشـكـوني
ويـتـصل زوجـها بي في الـوقت نـفسه..
تـكلمت مـعه بهدوء ورويـة ذكرته بحق
الــــــرد اال انـه كــــــال لـي الــــــشــــــتــــــائم
والـتهديـد.. اغلقت الـهاتف الـنقال فرن
هـــاتـف رئـــيس الـــتــــحـــريـــر.. وفي ظل
ارتـباكي بسـبب تهجم الـرجل وألفاظه
اجلـارحـة وضعـت القـلم في جـيبي من

هـا نحن عـلى مـوعد متـجدد مـع الزمان
وهي حتــتـفل بـذكـرى الــتـأسـيس بـعـد
مـســيـرة حـافـلـة عـاشــتـهـا مـا بـ أيـام
الـغربـة وليـالي احملنـة صمـدت خاللها
ولم تـسـتـسـلم لتـواصل الـعـطـاء واحة
غـــنــاء جتـــد فــيـــهــا كل شـيء.. اخلــبــر
والـتقـرير واحلديث والـتحـقيق والرأي
والــرأي اآلخـر.. رحــلـة وعـرة ومــشـقـة
هـائـلـة وكـلـمـات ومـعـان مـدادهـا الـدم
والــدمـع صــاغت مــواضــيع رصــيــنــة
فــالــهـدف كــان دائــمـا تــقــد صـحــافـة
درسـة عـراقيـة بـعد مـلـتزمـة تـؤسس 
ـهــني او غـيب حتت ان غــاب االعالم ا
رمـاد احلرب وركام الفـوضى فديدنها
ــوضــوعـيــة والـدقــة وعـدم الــصـدق وا
االنـحـياز.قـطار الـزمان لم ولن يـتوقف

فـقـد كـانت وسـتـبـقى شـاهـدا حـيـا عـلى
وقـائع مـضت وأحـداث مـقـبـلـة ال تزال
ستقبل.. في ظـهر الغيب لم يبح بـها ا
واثـناء رحلتها هذه توقفت في محطات
كــثـيـرة وشــهـدت مـنــحـنـيــات عـديـدة..
حـمــلت أسـمـاء كـبـيـرة واقـلت عـنـاوين
عــريـضـة واجلــمـيع تـزود مــنـهـا فـهي
بتـدئ أبجديات مـدرسة عريقـة تعلم ا
ـهنة وتضـفي على الكبار عـمقا أكبر ا
في عــمــلـيــة رائـعــة لـتــبـادل اخلــبـرات
وتـالقح األفكار وتزاوج الـرؤى بقيادة

الناظر احمد عبد اجمليد.
WOMN  n «u

اعــتــز بــصــداقــة الــنــاظــر وأكــبــر فــيه
هنيـة فهو صحـفي حقيقي.. ـواقف ا ا
حـرفي بـامتـياز ال تـخـفى علـيه خافـية

كـانت (الزمـان) تصـدر بعـشرين صـفحة
من بـينها صفحتـ رياضيت ويشرف
عـليهـا الصحـفي الكبـير الدكـتور هادي
ــهــمــة االخ عــبــد الـــله قــبل ان يــقــود ا
والـصـديق الـدكـتـور عمـار طـاهـر عـمـيد
كــلـيــة االعالم في جــامـعــة بـغــداد وقـد
بــــرزت احلــــاجـــة الـى وجــــود مـــلــــحق
ريـاضي مـتـمـيـز يـتـنـاغم مع الـتـحوالت
الـتي شـهدتـهـا الريـاضـة العـراقـية بـعد
عـام  2003فــجـاءت الــفـكــرة من رئـيس
حتـريــر الـزمـان طـبـعـة بـغـداد الـدكـتـور
ـلحق احـمـد عـبد اجملـيـد إلصدار هـذا ا
ـلـون وبأربع صـفحـات لـيكـون الولـيد ا
الــشـــرعي جلــريــدة الــزمــان الــريــاضي
ـتنـوعـة حـيث خفف من بـصـفـحاتـهـا ا
تـداعـيـات ايـقـافـهـا الـقـسـري فـضال عن
عـدم وجود مـطبـوع رياضي مـتخصص
مـــســــتـــقل يــــرفـــد الـــشــــارع الـــعـــراقي
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بالنتاجات الرياضية اخملتلفة.
و االتـــصــال بــكـــاتب الــســـطــور الى
جـانب عـدد من الـقامـات الـصحـفـية من
ــهـدي بــيـنــهم الــزمـيالن صالح عــبـد ا
وهـشـام الـسـلمـان لـتـشـكـيل فـريق عمل
ـبــدعـ مـؤنس عــبـد الـله الـى جـانب ا
ورحــيم الــدراجـي والــصـحــفـي الــرائـد
بـــاسـم الـــركـــابي والـــعـــزيـــز مـــحـــسن
ـبدع في الـتمـيمي وباقـة اخرى من ا
مـحـافظـاتنـا اجلمـيـلة من بـينـهم حسن
اخلـزاعي وسامـر اليـاس وعبـد احلكيم
ـنصوري كـما انضم مـصطـفى وعمر ا
الى فريق الزمان في عام  2011الزميل
اجملـتـهـد الـدكـتـور سـاري حتـس ومن
ـثـابـر مـحـمـد عـبـد اجلـلـيل فـضال ثم ا
عن الـكـتاب اخلـارجيـ الذين كـان لهم
ـنــضـمـ مــقـال رأي ثـابـت سـواء من ا
الـى االحتـــاد الـــعـــراقي لـــلـــصـــحـــافـــة
الـــــــريــــــاضـــــــيـــــــة ام خــــــارجـه أم من
ـدربـ والنـجـوم الذين الـريـاضـي وا
شـكـلـوا بـاقـة ورد في حـديـقـة الـزمـان..
فــالـــريــاضــيــون كـــانــوا دومــا ذخــيــرة
ؤسسة الصحفية لذا كان لها مواقف ا
رائــــعـــة اجتــــاهـــهـم من خالل تــــكـــر
الـنجوم اصحاب االجنـاز في مناسبات
عــدة وبــتـــوجــيه مــبــاشــر من صــاحب

االمتياز األستاذ سعد البزاز.
qLŽ bO UIð

احد نشاطات (الزمان)

كتاب الرياضة في رحاب (الزمان)
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لم تــكن دعــوة الـزمــيل الــدكــتـور
احـمــد عــبــد اجملـيــد رئــيس حتــريـر
جـريـدة الزمـان  لـكتـابـتي في (الـزمان) تـعـد اطاللة اولى
لتعـرفي على مـا تملكـه الصحيـفة من سيـرة وعمق موغل
ــعــاصــر في تــاريـخ الــصــحــافــة الــعــراقـــيــة احلــديث وا
والسـيـمـا وقـد وجـدت مـجـلـداتـها االرشـيـفـيـة غـنـيـة لـرفد
ـاجـسـتـيـر وانـا اتـوغل بـحـثـا عن بــحـثي لـنـيل شـهـادة  ا
توثـيق احداث وتـواريخ تـدعم وتعـزز فكـرة رسالـتي التي
تـتـمــحـور عن قـدرة الـريـاضـة والـصـحـافـة لـتـكـون نـافـذة
مــفـتــوحـة وذراعــا طــويال لـلــتــاثـيــر في الــعالقـات واوجه
احلــيــاة عــامــة ومـد جــســور الــثــقـة واحملــبــة والــتــعـارف
ـا دونه زمالء خـاصـة.. وهــذا مـا وجــدت مـنه الــكـثـيــر 
ـيـادين ـؤسـسـ والـعـامـل وهـم يـجـوبون ا ـهـنـة من ا ا
عـلـومة الـداخلـيـة واخلارجـيـة لـتضـمـ جريـدة الـزمـان 

احدث هنا وحتليل وراي هناك ..
ـتـواصـلة مع بـعـد اكثـر من عـشـر سـنـوات من الـكـتـابـة ا
الـزمـان عـامـة وعـبـد اجملـيـد خـاصـة .. تـكـرم مـرة اخرى
ـشـاركـة في اصـدار عدد اجلـريـدة اخلاص طـالـبـا مني ا
ـضي بــاحـتــفـالــيـة الــعـدد 7000وهـو رقـم له داللـتـه في ا
واالستـقرار وقطعـا بالتاثـير على مـجرى االحداث وقدرة
اخلـلق والـتـحـكم بـالراي الـعـام ..فـان مـسـيـرة عـقود ولم
الـعـقـول وتــراكم الـنـتـاجـات الـكـمـيــة والـنـوعـيـة حـتى بـلغ
مــخــاض رحم الــزمـان مــولـودهــا االلف الــســابع لم يـات
اعتـباطا ولم يـتيـسر لهم ولـغيـرهم اال في ظل وجود عقل

ادارة وسياسة وتخطيط ..
عـني بالشؤون الـشخصية لست من الـنوع اخملتزل وال ا
ـانا مـدحـا او ذما ال سـمح الله وتـلك سيـاسـة اتبـعتـها ا
مني بوسطية الطرح ومهنية التعامل حلدود تيسير طويل
الـعـمـر والقـبـول بـحـدود مـعـيـنـة .. هـذا وذاك ال يـلغي ان
اعطي رجل الـزمان في الـعراق ورئـيس حتريـر نسـختـها
العراقـية الزميل الدكتور احمـد عبد اجمليد حقه في بلوغ
مـا بـلـغـته الـنـسـخـة الـعـراقـيـة كـذراع رئـيـسـيـة في كـيـان
ـتـغـلـغـلـة بـامـاكن دولـيـة عـدة .. فـعـبد ـمـتـدة وا الـزمـان ا
ـا عرف عنه من مهنـية عالية ووسـطية مكنته من اجمليد 
ــومــة الــبـــقــاء دون ان يــجــانب او كــسب االحــتـــرام ود
يــتــخــلف عن مـس جــوهــر احلــقــائق في صــلب حتــقــيق
ـؤسـسـة .. وهـنـا تـكـمن عـقـلـيـة وقـدرة واهـمـيـة اهــداف ا

ورمزية الرجل في عالم الزمان وعوالم الصحافة ..
برغم مـا يشهده مسرح االحداث الصحفي الورقي حتت
وقع توسـانامي الديـجتـال وما يـعنيه من تـولدات ضـخمة
ـنـافـسـة اال ان بـارقــام مـذهـلـة وتـاثــيـرات عـصـيـة عــلى ا
الـزمــان ظـلت صـامـدة مــسـتـمـرة مـؤثــرة بـعـيـون الـرصـد
تابـعة واالحصاءات واالستطالعات بنـسختها الورقية وا
ـا جتود وان تقـلصـت حتت وقع الضـرورة الظـرفـية او 
به الـكـتـرونـيـا  من حرص تـوزيع ودقـة مـواعـيـد ... وغـير
ذلك الكثير من مستلزمات البقاء في زمن تغلق وتتساقط
فــيه  الـكـثـيـر من دكـاكــ الـصـحـافـة السـبـاب ومـبـررات
شـتى .. هـنـا تـكـمن جـودة وقـيـمـة الـزمـان وزمـانـهـا غـير

تعثر .. ا
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شـهد الـعـراق بعـد الـعام 2003
حتـوال شاسـعـا في مـجال االعالم
تــمـثل بــثـورة اتــصـالـيــة واسـعــة شـمـلت
الــصــحف واجملالت ومــحــطــات اإلذاعــة والــفــضــائــيـات

إضافة الى انتشار االنترنت بشكل واسع جدا.
ومع رفع الرقـابـة عن اصـدار الصـحف وجـد العـراقـيون
ـتنوعة انفـسهم امام طوفـان من اإلصدارات الصـحفية ا
الــتي جـعــلت مـجــال اإلعالم مـفــتـوحـا عــلى مـصــراعـيه
وامـام هـذا األمـر كان أصـحـاب األخـتصـاص امـام يـق
بـأن هــذا الـطــوفـان سـيــنـحــسـر ســريـعــا وال يـبــقى عـلى
األرض اال الــصـحف الــرصـيــنـة الــتي تــلـتــزم بـالــثـوابت
ــهــنـيــة واحلــرفــة الـصــحــفــيــة وكـان في مــقــدمــة هـذه ا
الــصـحف جــريـدة الــزمـان الــتي رسـخت اقــدامـهــا عـلى
السـاحة اإلعالمية العراقيـة منذ صدورها األول وتسارع
الـقراء ألقـتـنائـهـا وتتـربع في مـقـدمة الـصـحف العـراقـية
تمسكـة بثوابتها الـوطنية وحرفتـها الصحفية ستقـلة ا ا
وبـالـتـأكيـد أن هـذا األمـر لم يـتات من فـراغ والسـيـما مع
ــصــاعب الـعــديـدة الــتي واجــهت اصـدار الــتـحــديـات وا
الـــصـــحف فـي ظلّ الـــفـــوضى والـــصـــراع الـــســـيـــاسي
والطـائفي والعرقي  اذ ليس من السهل أن تتمسك هيئة
التحـرير بسـياستـها التـحريريـة وتواصل اإلصدار بذات
ـنظـار واحد ال الـروح الـوطنـية الـتي تـنظـر الى اجلمـيع 
يز بـينها اال مدى قـربها او أبتعـادها من خدمة العراق

وشعبه.
لـقـد كـان لـ (الـزمـان) دور في الـصـحـافـة الـعـراقـيـة بـعد
 2003 يتـفق اجلميع على أهمـيته لذلك ليس من الغريب
أن تــكـون اجلـريـدة فـي مـقـدمـة اجلــرائـد الـعــراقـيـة الـتي
يتـناولها أساتـذة وطلبة اإلعالم في رسائـلهم واطاريحهم
وبـحـوثـهـم التـي تـتـنـاول الـصحـافـة الـعـراقـيـة في مـجـمل
ـوذجا اجملـاالت  اذ لـم تدع الـزمـان مـجـاال اال وكـانـت 
وضوعات السـياسية او الثقافية فيه سواء عـلى صعيد ا

واضيع الفنية.  لو الرياضية وحتى ا
واذا كـانت الـزمـان حتــتـفي الـيـوم بـصـدور الـعـدد 7000
فـأن من حـقـهـا أن تـفـتـخـر بـأنـهـا واصلـت اإلصدار دون
انقطـاع بعـد أن بقيت صـامدة أمـام التقـلبـات الصحـفية
والـــســـيــــاســـيـــة عـــلى مـــدى ربـع قـــرن حـــيث الـــتـــزمت
هنـية وبقيت صداقـية وا بسيـاستها الـتي تعتمـد على ا
مـحـافـظــة عـلى تـواصـلــهـا مع جـمـهـورهــا الـذي مـنـحـهـا
االهتمـام والتـميز وجـعلهـا في مقـدمة الصـحف العـراقية
والــعـربـيــة الـتي يــتـطــلع لـتـصــفـحــهـا يـومــيـا ســواء عـبـر
إصـدارهـا الـورقي ام عـلى مـوقـعـهـا االلـكتـروني ومـواقع
الـتـواصـل مـتـجـاوزة في مـسـيـرتـهـا الـطـويـلـة كـثـيـرا من

التحديات محققة الكثير من اإلجنازات.
وبالـتأكيد أن ذلك لم يكن يـتحقق لوال وجـود إدارة مهنية
رصـيـنة أدارت اجلـريـدة بـحنـكـة ورصانـة وعـملت خالل
ـاضـيــة عـلى اسـتـقــطـاب ابـرز الـصــحـفـيـ الـسـنــوات ا
ـتمـيزة والـكتـاب ليـطـرزوا بكـلمـاتهم صـفـحات اجلـريدة ا
بـاعـمـدتـهـا الـصـحـفيـة ومـقـاالتـهـا إضـافـة الى الـتـقـارير
كن قـابالت الصحـفية والـتحـقيقـات حتى  اإلخباريـة وا
الـقـول إنـهـا قـاومت مـقـولـة نـهـاية الـصـحـف الـورقـية إذ
اإلســتـمـرار بــاألصـدار واســتـمــرار اجلـمــهـور بــالـقـراءة

واقتناء اجلريدة دليل على ذلك.
وما يحـسب للـزمان انهـا بقيـت قلعـة حصيـنة لم يـستطع
الـطارئـون عـلى مـهنـة الـصـحـافة اخـتـراقـها وبـقـيت وفـية
كن للـتـقالـيـد الصـحـفيـة وسـيـاستـهـا التـحـريريـة حـتى 

عدّها مدرسة للصحافة العراقية ما بعد التغيير.
مـا نـتـمـناه ان تـواصل الـزمـان خـطـاهـا من اجل احلـفاظ
على سـمعة الصحافة العراقية ومن اجل ان يجد القراء

يزا يطالعه صباح كل يوم. مالذا صحفيا ثقافيا 
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واحلــرمـان وطــوابـيــر الــنـاس الــتي كـانت
تــــقف من أجل احلــــصـــول عـــلـى قـــوتـــهـــا

اليومي.
ـ كـمـا تـطـرح (الـزمـان) شـكـاوى الـنـاس من
ــــواد األســــاســـيــــة.. ومــــشـــاكل فــــقـــدان ا
.. بـالـوقـائع.. فـجـاءت رسـالـتـهـا ـواطـنـ ا
االقــتــصـــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الى جــانب

القضايا السياسية على حد سواء.
: واطن شاكل ا الزمان.. معبر حقيقي 
ـ قـدرة الصحـافة العراقـية على الـتأثير في
حياة اجملتمع العراقي وعلى ارتقاء دورها
في حـيـاته وكـسب ثـقـة جمـهـوره.. السـيـما
في ظـل األوضاع التي يـعيشهـا العراق من
ـــشـــكالت تـــصـــاعـــد أالزمـــات.. وتـــفـــاقم ا
ـــســتـــحــدثـــة.. وبــروز حــاالت ـــوروثــة ا ا
االنـقسام السياسي.. والـتخندق الطائفي..
وتـــــدهــــور الــــوضـع أالمــــنـي واخلــــدمي..
وشــيــوع بـعض مــظــاهـر الــفــسـاد اإلداري
ـالي وانـتشـار بـعض السـلـوكيـات التي وا

تتقاطع مع قيم اجملتمع.
ـ (الــزمــان).. الـطــبــعــة الـعــراقــيـة.. وخالل
  7000عـدد  كانت تـظهـر احلقـيقـة لتـكون..
ــيــادين نــاقـالً بــصــدق واقع احلــيــاة في ا
كــافـة.. مـثــلـمـا تـعــبـر عن هـمــوم الـشـعب..
ـصــلـحـة الـعـامـة.. وحتــرص عـلى خـدمـة ا
ـــفــســدين.. وتــؤشــر وتـالحق الــفــســاد وا
اخللل والتجاوزات.. وتفضح االنتهاكات.
ـا جعلـها معبـراً حقيـقياً آلراء ومواقف ـ 
.. عــونــا لــلــجــهــات اخملــتــصـة ــواطــنــ ا
لـتصـحيح األوضـاع واألخطاء والـسلـبيات
في مـجـاالت احليـاة كافـة.. ومعـاجلة أوجه
الـــقــصـــور واخلــلل لـــتــرسـم ســبل تـــطــور
اجملــتـمع الـعــراقي وتـهـيئ لـه حـالـة الـرقي

نشودة. ا
ـ لــــقــــد أدت (الــــزمــــان) ومــــا زالـت تـــؤدي
بـفاعـلية وظـيفـتهـا النقـدية من خالل الـنقد
طلوب البناء والتوجيه السليم والتقو ا

حتقيقا للنفع العام. 

ومنطلقاتهم الفكرية.
 ـ يــعـد بـحث وتـطــرق (الـزمـان) لـلــقـضـايـا
االقــتـصــاديـة واالجــتــمـاعــيـة تــعـبــيـراً عن
أهــمـيـة هــذه اجلـوانب في حــيـاة الـنـاس..
عـيشـتهم وتـطورهم ـباشـر  وارتـباطـها ا
الـثقـافي والفكـري.. فالـقضايـا االقتـصادية
تـعـد إحـدى اجلوانب الـتي حتـرك اإلنـسان
وتــــدفــــعـه لــــلــــعــــمل من أجـل كــــسب رزقه
ـكن لـإلنـسان الـيـومي.. وبـدون الـعـمل ال 

أن يعيش.
ـ كـمـا أن الـفـقـر كـظـاهـرة اجـتـمـاعـية تـدفع
اجملـتمعات واحلكومات حملاربته ومحاولة
الــقــضــاء عـلــيه ألنه أس الــفــســاد .. وأبـو
الـــظـــواهـــر الـــســـيـــئـــة في اجملـــتـــمـــعـــات
اإلنـــســانــيـــة.. لــذلك فــإن بـــحث اجلــوانب
والــقــضـايــا االقــتــصـاديــة واالجــتـمــاعــيـة
ومـعرفة انعكاساتها اخملتلفة عبر صحيفة
(الـزمــان) الـيـومـيـة.. يـدخل ضـمن إطـارهـا
كـانت لهـا وقفات مـهمة.. وتـطرقت لقـضايا
حـيـوية عـديـدة.. من كتـاب وصـحفـيـ لهم
تـاريخ مهني ومـشرف في العـمل الصحفي

والبحثي واالقتصادي واالجتماعي.
ـ فـلم تعد القضايا السياسية هي الوحيدة
الـتي تسـتقطب الـناس.. وتدفـعهم للـتفاعل
ـا أخـذت الـصحـافـة الـعـراقـية مـعـهـا.. وإ
مـنحنيات مـختلفة كـان من بينها اجلوانب
االقــتــصـاديــة واالجـتــمــاعـيــة الــتي ال تـقل
أهــمــيــة عن اجلــانب الــســيـاسـي.. وكـانت

واضيع. (الزمان) السباقة في هذه ا
ـقاالت ـ لـقـد حـفلت صـحـيـفة (الـزمـان ).. 
عـــــــديـــــــدة عن هـــــــذه اجلـــــــوانـب ســــــواء
االقــتــصـاديــة مــنـهــا أم االجــتـمــاعــيـة.. أم
الـثـقـافيـة .. وحـتى الـفنـيـة واالجـتمـاعـية..
ــقـاالت أحـاســيس الـنـاس والمــست هـذه ا
.. وتـابعت ومـعـاناتـهم في هـذين اجلـانبـ
اإلجـراءات الرسمية التي اتخذتها السلطة
ــعـاجلــة األزمـات احلــكـومــيـة في الــعـراق 
االقــتـــصــاديــة وانــتــشـــار ظــواهــر الــفــقــر

ـ ال تـنــقل (الـزمـان) أخـبـاراً خلـلق زعـامـات
ـــعــــركـــة مـــعــــركـــة كل فــــرديـــة أبـــداً.. فــــا

. .. وليس فالناً أو عالناً العراقي
ـ تـعـزز (الزمـان) كل كـلـمة تـقـولهـا بـصورة
حــــيـــة.. بل تــــعـــكـس صـــورة احلــــقـــائق..
وتـوضـيح مـوقـفـهـا من كل حـدث.. بـنـزاهة

وعلمية.. وتكشف كل احلقائق.
 ـ لـم تكن (الـزمـان) بـوقـاً ألي مـصـدر كان..
بل كــانت صـوتـا عـالـيـاً وحــقـيـقـيـاً لـلـوطن

والشعب.
ـ لم جتـــعـل مــعـــارضـــتـــهـــا لــشـــخـــصـــيــة
سـيـاسـيـة.. أو مـسـؤوال ً أو كتـلـة مـعـيـنة..
لــنـقل أخـبـار أو تـضــخـيم حـدث أو فـبـركـة
األخـبار ضـده أو العـكس.. وبالـتالي يؤدي

ذلك إلى خطر غير محسوب. 
ـنـاطقـية ـذهبـية وا ـ لن تـؤثـر الوطـنيـة وا
في نـقل احلقيـقة كمـا هي.. من دون إضافة

أو حذف أو تغيير.
ـ تــســتــثـمــر (الــزمــان) كل مــعــاني احملــبـة
والـتوحـد ألبنـاء شعب الـعراق دون تـميز..
وتــسـتــثـمــر انـتــصـارات قــواتـنــا لـتــعـزيـز

الوحدة الوطنية واستلهام الهمم. 
ـوضـوعـيـة ـ تــنـاقش أي خـبـر تـشك فــيه 
وهـدوء.. وتـعـزز أقـوالـهـا بـوثـائق وبـأقـول
دقـيقة.. ولـيس بادعاءات.. واتـهام اآلخرين
أو تــخــويــنــهـم مــهــمــا كــانــوا.. بل تــثــبت

بأسانيد غير مشكوك بها.
ـ ال تــشــتم طــائــفـة أو قــومــيــة من أطــيـاف
الـشـعب الـعـراقي.. بـسـبـب موقـف أو كـتـلة

سياسية معينة.
ـ فـالـشـيـعـة لـيسـوا مـيـلـيـشـيـات وال عمالء
إليـران.. والسنة كأشـقائهم الشيـعة ليسوا
عـمـالء وال داعـشـيـون .. واألكـراد أشـقـاؤنا

وشركاؤنا في هذا الوطن. 
ـ دائـمـا كـانت (الـزمان) صـادقـة.. وأمـيـنة..

وشريفة.. في نقل احلقيقة للشعب. 
(الـزمـان): جريـدة مـستـقـلة.. عـبـرت وتعـبر
مـقـاالتـها عـن وجهـة نـظـر كتـابـهـا وآرائهم

ـعــلـومـات أمــام كم هـائـل من األخـبــار.. وا
تناقضة.. فكيف العمل ? ا

ـ وهـنا البـد أن نؤشـر ان جريـدة (الزمان)..
احـدى الصحف القليلة تتمسك بأخالقيات
هنـيتها.. وانحيازها الـعمل الصحفي.. و

طالب وحقوق الشعب.
ـ ال تــــنـــــقل خــــبــــراً مـن دون اإلشــــارة إلى
ـصـدر.. مــصـدره.. والـتـأكـد من ثــقـة هـذا ا

واإلشارة إليه في نفس اخلبر. 
ـ ال جتـعل من السبق الصحفي هدفها.. بل

وسيلة للوصول الى احلقيقة. 
ـ ال تـخلط بـ أفكـارها وتوجـهاتـها.. وب

نقل احلقيقة. 
ـ ال تــنـــقل خــبــراً من مـــصــدر ال يــعــلن عن
نـــفـــسه.. (صـــراحــة وبـــاســـمه أو مـــوقــعه
ـكن أن حتـتـفظ بـاسـمه إذا الـوظــيـفي.. و

رغب عدم نشره).
ـ ال تـعـيـد صـيـاغـة اخلـبـر حتت ايـة ذريـعة
فـي ظروف األزمة.. وبـالتـالي قد يؤدي ذلك
الى تفسير اخر ال يخدم الوضع احلالي. 
ـ ال تـنشـر صورة  لـتأكـيد خـبر دون الـتأكد

من صحتها.
ــواطن ـ لـم تــفـــقــد ثـــقـــة ا
بــهــا.. أو تـفــقـد قــيــمـتــهـا
وســـمـــعـــتــهـــا.. أو تـــضــر
بـوطـنـهـا وشـعـبـهـا.. بـنقل

خبر دون التأكد منه. 
ـ مـهمـة (الزمان) الـيوم نقل
األخـبار التي تدعم انتصار
الــــــعـــــراق.. وإعـــــادة األمن
لــــلـــعــــراق.. ولــــيس إثـــارة
الـــفـــوضى والـــطـــائـــفـــيــة..
وتـــعــزيــز وحـــدة الــعــراق..
ولـيس تشـرذمه.. لكن ذلك ال
يــــــضــــــعـك في مــــــوضــــــوع
الــتــخــوف من اي خــبـر.. او
تــصــبـح تــخــدم األعـداء.. او

الفاسدين.

الـصـحـفـيـ الـشـبـاب بـحـمـاسـته.. وهـناك
ــعــاديــة مــحــبـــو الــظــهــور.. والــوكــاالت ا
للعراق.. واألخرى التي تعتمد في تمويلها

وهباتها على أعداء العراق.
ـ مـــا أدى إلى اخــتالط احلــابـل بــالــنــابل..
ــــــواطـن في دوامــــــة األخــــــبــــــار ووضـع ا
ـيز بـ احلـقيـقة والـشـائعـات.. ولم يـعد 

والوهم.
ـ  ألجــد إنــني

ـ تــؤكـــد كل الــقــوانــ أخـالقــيــات الــعــمل
ـهنـية.. ـوضـوعيـة.. وا الـصـحفي.. وهي ا
واألمــانــة.. ونــقل احلــقـائـق كـمــا هي.. من
دون زيـادة أو نـقصـان.. أو تـضخـيم.. بـعد
الـتـأكد مـن صحـتـها.. وتـثـبيت مـصـدرها..
ومـحـاولـة عدم نـقل األخـبـار من أي مـصدر

يشك فيه. 
ـ وأمــام الـســرعـة والــتـطــور الـهـائــلـ في

تـــقــــنـــيـــات االتـــصـــال..
أصبح السبق الصحفي
قـــــــد يــــــؤدي إلـى نــــــقل
األخـــبــار قـــبل الـــتــأكــد

منها.
ـ بـل األنــــــــــكـى مـن ذلك
الـــتــــعـــدد الـــواسع في
ـــــواقع الـــــوكـــــاالت وا
والــــــــــــــــــصــــــــــــــــــحـف
االلـكـترونـيـة.. والضخ
الـــهـــائل مـن األخـــبــار
والـــــــــتــــــــــقـــــــــاريـــــــــر
الــصــحــيـحــة.. وغــيـر
الــصـحـيــحـة.. وحـرب
الـشـائـعـات.. أدى إلى

منافسة غير مهنية.
ـ وهــنـاك الــكـثــيـر من

دينة. االحتجاج بساحة التربية وسط ا
وتـبـنى الـبـزاز اجـور عالج ثالثـة مـن االدباء
ـرمـوقــ اثـر رسـالــة تـلـقـاهــا من الـشـاعـر ا
جـواد احلـطــاب.كـمـا اوعـز الـبــرزاز بـتـلـبـيـة
رض مـنـاشدة ابـنة صـحـفي رائد أصـيـبت 

وتعذر عليها العالج ونفقات الدواء.
واوعــز الـبــزاز بــرعــايـة عــائــلــة الـزمــيل في
(الـزمـان) مـنـذر عـبـد عـبـاس وحتـمل نـفـقـات
مـــجــــلس الــــعــــزاء عـــلـى روحه اثــــر وفـــاته
ــفــاجــئــة.كـــمــا لــبى الــبـــزاز مــنــنــاشــدات ا
صـحفي زامـلوه او امتهـنوا الصحـافة بعد
تلقيه رسائل مناشدة منهم.ولبى البزاز نداء
سـيـدة بـغـدادية نـاشـدته بـتـوفـير سـكن الئق

لها والبنائها.
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وفي الــرابع والــعـشــرين من كــانـون الــثـاني
ــاضي اسـتــجـاب الــبــزاز السـتــغـائــة والـد ا
احـد ضـحـايا الـشـهـيد  عـلي عـامـر الـركابي 
ـــزدوج في ســـاحــة الــتـــفــجـــيـــر االرهــابي ا
و كـانت الـطـيـران الـذي وقع قـبل ذلك بـايـام 
صـورته حلـظـة استـشـهاده مـن أكثـر الـصور
تـداوالً عـلى مـنـصـات الـتـواصل االجـتـمـاعي
الـعربـيـة اذ سقط شـهـيداً مـحتـضـنًا مـصدر
رزقه الـوحـيـد (إبريـق الشـاي) اذ وفـر الـبزاز
وارد ا يعادل  4 سنوات من ا أعانة مالية 
الـتي كــان سـيــوفـرهـا عــلي لـلــعـائــلـة. وكـان
الـبـزاز قد تـكـفل بـرعايـة عـائـلتي الـشـهـيدين
عـلي وعـمر وتـأمـ احتـيـاجاتـهـما االن وفي
ـســتــقــبل  قـائـال لـلــعــائـلــة خالل اتــصـال ا
مـبـاشـر نـقـلــته قـنـاة (الـشـرقـيـة) (انـا ابـوكم
ومـسـؤول عـنــكم مـدى احلـيـاة). واسـتـشـهـد
ـزدوج عــلي وعــمــر ايـضــاً في الــتــفــجــيــر ا

االجرامي الذي شهدته ساحة الطيران.
WOK u  WKzUŽ

ـاضي منح الـبـزاز عائـلة وفي  14 نـيـسان ا
ــوصل الــتي ظــهـرت ضــمن ابــو دنــيــا من ا
بـرنـامج (عـلى نـيـاتـكم تـرزقون) 20 مـلـيـون
ديـنـار اضـافة الى مـنـحـة الـبرنـامج. وعـائـلة
ابـو دنـيـا هي اولى الـعـوائل الـتـي  مـد يد
الـعـون لـهـا في احلـلـقـة االولى من الـبـرنامج

سـتـلـزمات الـضـرورية جتـهـيزه بـاالثـاث وا
ـسـكـنـهـا  مـثـمـنـة مـبـادرة لـتـعـود الـعـائـلـة 

البزاز التي انقذت العائلة من التشرد.
وامـتدت يـد الـبزاز االنـسانـية في مـطلع اذار
 2019 الى مـواطن من بعقوبـة عرض طفلته
الـبالغة من العمر تسعة أشهر للبيع بعد ان
تـقـطعت به الـسـبل وعجـز عن تـوفيـر العالج
ـصـابـة بالـسـرطـان وبـادر الـبزاز لـزوجـته ا
الى تـخــصـيص مــبـلغ مــالي لـوالــد الـطــفـلـة
(غـــــزل) من اجـل تـــــوفـــــيـــــر الـــــعالج الالزم
لـوالدتـها.وفي مـنتـصف شهـر كانـون الثاني
من عام  2019 مـنح رئيس مجـموعة االعالم
ـستـقل دارا سكـنيـة مؤثـثة جـديدة لالرمـلة ا
زيـنـب عـواد عـبــد احلـســ الـتي تــسـكن مع
اطــفـالــهــا اخلــمـســة في مــوقع جتــاوز قـرب
ــنح الـعــائـلـة مـقــبـرة الــنـجف كـمــا اوعـز 
(ســتـــوتــة) لـــتـــكــون مـــصــدر رزق. وفي 11
تـشرين االول  2019 كـرم البزاز مـوزعة خبز
الـعــبـاس بـ مــتـظـاهــري سـاحـة الــتـحـريـر
واصــفـا ايــاهــا بـ(أخت الـشــهــداء وايـقــونـة
الـرحـمـة). وكـرمهـا الـبـزاز بـبـاب رزق وسكن
الئق يــنـقــذهـا من الــواقع الــذي تـعــيـشه مع
. وجـاء تـكـر الـبزّاز ابـنـهـا الـوحيـد حـسـ
ـنـاديل ه لـدنـيـا بـائـعـة ا بـعـد يـوم من تـكـر
ــتـظـاهـرين الـصــحـيـة الـتي مــسـحت عـرق ا
ووصــفـهــا بــأنــهــا (رمــز حلـنــان الــعــراقــيـة
وعـطائها ونفسها الـعزيزة)  موفراً لها باب
. وفي االول من تـــشـــرين الـــثــاني رزق كـــر
 2019 إســتـجـاب رئــيس مـجــمـوعـة االعالم
ــنــاشـدة ــســتـقـل االسـتــاذ ســعــد الــبــزاز  ا
ـواطـنـة أم صالح بـتـأمـ سـكن مالئـم لـها ا
في كـــربالء مـــوعـــزا بـــشـــراء مـــنـــزل  لـــهــا
ـكـونـة من سـبـعـة أيـتـام.وقـال ولـعـائـلـتـهــا ا
الــبـــزاز في رده عــلى اشـــادتــهـــا بــأنه اكــرم
ـا الم ــهــا لـيـس تــكــر االكــرمــ (أن تــكــر
ـا هــو تـكـر لــكل االمـهـات صالح فــقط وا
ـتـظـاهـرين). واالخـوات الـلـواتـي يـسـانـدن ا
وكـــانت ام صالح وهي ســـيـــدة كـــربالئـــيــة
تــطــوعت لـــتــوزيع الــقــهـــوة ومــا تــوفــر من
تظـاهرين في موقع امـكانات الـضيافـة ب ا

ر ضيق ومـتهالك بتأم غـرفة على شكل 
ستـلزمات وذلك ضمن مـسكن لهـا متكـامل ا
حـلقة من الـبرنامج االنـساني (فريق االمل) 
وام مـهدي التي هجـرها زوجها مـنذ سنوات
مـتخـلـيا عن مـسـؤولـيته جتـاه اطـفاله طـوال
تـعتـاش من جـمع بقـايا اخلـبز في الـفضالت
واعـادة بيعه. كما تكفل البزاز بنفقات عملية
تـصــحـيح بــصـر رسل وهي احــدى بـنـات ام
مـهـدي والـتـفـاتـة الـبـزاز لـهـا شـمـلت ايـضـا
مـنحهـا ماكنـة خياطـة وخمسـة مالي دينار
الســـتـــخـــدامــــهـــا في تــــأمـــ مـــصـــدر رزق
لـلـعـائــلـة.وفي لـيـلـة الــسـابع والـعـشـرين من
شـهر رمـضان 2018 اقـامت قـناة (الـشرقـية)
نـاسبـة اعادة افـتتـاح جامع احـتفـاال دينـيـا 
حـســان الـبـكــري في مـنــطـقــة الـسـرجــخـانـة
وصل الـذي اوعز البـزاز بترمـيمه واعادة بـا
تـأهـيـله بـشــكل كـامل بـعـد تـضـرره كـلـيـا في
ـوصل.وفي مـنتـصف تـشرين االول احـداث ا
من الـــعـــام نـــفـــسه اغـــاث الـــبـــزاز من خالل
بــرنــامج(كــرســتــة و عــمل) ثالثــة ايــتــام من
وصل فقدوا والديهم وبيتهم اثناء حوادث ا
ـوصل باعـادة بـناء مـنزل رحـمـة وشقـيقـها ا
سـعود وشـقيـقتـها تـبارك فضـال على الـتكفل
بـعالج رحـمة. وفي شـهـر تشـرين الـثاني من
2018 اغــاث الـبـزاز عــائـلــة ابـو اســامـة من
االعــظـمــيــة الـتي تــســكن من عـام 2006 في
ــبــاني فــســحــة صـغــيــرة حتت ســلـم احـد ا
بـتـامـ سـكن الئق لـهـا تـمـثل بـشـقـة مـؤثـثة
نزلية ومنحهم ستلزمات ا ومـجهزة بكافة ا
ـال ومــنح االبن ســيــارة اجـرة مــبـلــغــا من ا
ـعـيـشـة الـعـائـلـة.واوعـز لـيـتـخـذهـا مـصـدرا 
الـبـزاز فـي نـهـايـة شـهـر تــشـرين الـثـاني من
ـواطن  2018بـاعـادة تـأهــيل مـنـزل عـائـلـة ا
مـحمود شكر السنجري الذي يسكن وعائلته
الــتي تــضم  تـســعــة افـراد قــرب احلــدبـاء و
وصل واصبح غير الـذي تضرر في احداث ا
صـالح للسكن و تولى مالك برنامج (كرستة
وعـمل )  الذي تـعرضه قنـاة (الشرقـية) هذه
ـهـمـة وبـعـد تـرمـيم الـبـيت وازالـة اضـراره ا

الـنـاجتـة مـن سـقـوط قـذائف هـاون عـلـيه 

ستقل االستاذ دأب رئيس مجموعة االعالم ا
ن تـقطـعت سـعـد الـبـزاز عـلى مـد يـد الـعـون 
بـهم الـسـبل وااليعـاز بـتـرميم بـيـوت تـهدمت
عـلى ساكـنيهـا وبلـسمة جـراح ايتام وارامل.
وحـرصت (الزمان) دوما على تـسليط الضوء
عــلى مــكــارم الــبــزاز وفي مــوضــوعــنــا هــذا
نـتــعـرف عـلى عـوائـل امـتـدت لـهــا يـد الـبـزاز
ـة بــ الـعـددين  سـتـة االف و سـبـعـة الـكـر

الف من (الزمان). 
في ١٤ نــيـسـان من  2018 اســتـجـاب الـبـزاز
السـتـغـاثـة سبـع عوائـل متـعـفـفـة من مـنـطـقة
الـفضل بـبـغداد بـتقـد مـعونـات ماديـة لهم.
وفي مـطــلع ايـار من الـعـام نــفـسه اسـتـجـاب
ــصـاب الســتـغــاثــة والــد الـفــتى حــســوني ا
بـالــصـدفـيـة وتــعـهـد بـاتــمـام عالجه .وكـانت
ــواطـنــة ســنــاء وهي من ســكــنــة مــنــطــقـة ا
عـويريج باطراف بغداد قد قـدمت استغاثتها
عـــبـــر بـــرنـــامـج (كالم الـــنــــاس)عـــلى قـــنـــاة
(الـشرقيـة).وفي  اولى حلقـات برنامج (فريق
االمل) بـدورته لشهر رمضان من عام 2018 
تـكـفل الـبـزاز بـعالج الـطـفل عـبـدالـرحـمن من
ـوصل بعـد اصابـة بالـغة تـعرض لـها ن ا ا
خالل احلـــرب عــلـى داعش كــمـــا امن مـــنــزل
لـعائلـته بعد تـعرضه للـدمار. وخالل الشـهير
الـفضيل نفسه واصل بـرنامج (كرسته وعمل
) وبـايعاز مـن البزاز اعـادة اعمار الـعديد من
ن الـبــيـوت فـي زقـاق حـمــام مـنــقـوش في ا
ـواطن عـالء مـحـمـد ـوصل ومــنـهـا مــنـزل ا ا
(ابـو فهد).وفي نهاية شهر ايار  2018 أغاث
الـبـزاز عـائـلـة ام مـهـدي من الـكـاظـمـيـة الـتي
تـسكن مع بـناتـها اخلـمس وابنـها مـهدي في
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االنـســاني الــذي تـعــرضه قــنـاة (الــشـرقــيـة)
ضــمن دورتــهــا الـــرمــضــانــيــة لــعــام 2021
وتـقـدمه االعالميـة شـيمـاء عـماد زبـيـر.و(ابو
دنـيـا) يـجمـع قوت يـومه بـالـعـمل عـلى عـربة
وصل مـتهالكة  لنـقل البضائع في اسواق ا
ويــعـاني من وضع صــحي مـضــطـرب ولـديه
ـريضة .و فضال عـدة اطفال ويـساعد اخته ا
ـاديـة ومـبـلغ الـ20 عـلى مــنـحـة الـبـرنــامج ا
مـلــيـون ديــنـار من الــبـزاز تــولى الـبــرنـامج
تـأثــيث بــيـته وتــزويـده بــكل االجـهــزة الـتي
حتـتاجـها العـائلـة في حيـاتهـا اليـومية.وفي
نـهـاية نـيـسان  2021 مـنح رئـيس مجـمـوعة
ـستـقل  بيـتاً مـلكـاً صرفـاً مع كامل االعالم ا
نقذ مـحمد جاسم اثـاثه الى عائلة الـشهيـد ا
ـوصل الــذي انـقــذ سـبــعـة من مـحــمــد من ا
وصل  قبل ان يغرق ضحايا حادثة عبارة ا
وهـو يـحـاول انـقـاذ الـضـحـيـة الـثـامـنـة.كـمـا
مـنحت قناة (الشرقـية) ضمن برنامج (فارس
ــديـنــة الى عـائــلـة ــديـنــة)  قالدة فـارس ا ا

مــحـمــد  وقــام مــقـدم الــبــرنـامـج عـلي
ـديـنة اخلـالـدي بتـقـليـد والـدة فارس ا
مــحـــمــد بـــالــقالدة بـــحــضـــور والــده
واخـوته اخلـمـسة.كـمـا كـرم الـبزاز في
ــاضي عـائـلـة اواخـر شــهـر رمـضـان ا
ابـو حـسـ من مـديـنـة الـكـاظـميـة في
بـغداد بأربع مليـون دينار إلعانتها
عـــلى ظـــروف احلـــيـــاة فـــضال عـــلى
مـســاعـدة رب الــعـائــلـة في مــواجـهـة
ظـروفه الــصـحـيـة.  وابـوحـسـ رغم
فـــقـــدانه احـــدى ســـاقــــيه نـــتـــيـــجـــة

مــــــضــــــاعــــــفــــــات داء
الـسـكـري  يـعـمل وهو
عــلى كــرسي مــتــحـرك
في بــيع الـثــلج إلعـالـة
ــكــونــة من عــائــلــته ا
ســبـعـة افـراد و تـضم
سن زوجـته ووالـده ا
وابـنـاءه.  وفي حـلـقة
اخــرى من الـبــرنـامج
بـــثـت عـــلى الـــهـــواء
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ـناسبة لها وتسـتجيب دوائر حكومية أ
وضـوعات وتـعمل عـلى معـاجلة لـتلـك ا
تاحة الـبعض منها بحـسب األمكانات أ
ـــســــؤولـــ في احلــــكـــومـــة  ,بـــعـض ا
يـحرصـون عـلى ان تظـهر مـوضوعـاتهم
في (الــزمــان ) فــهي حتــظـى بــجــمــهـور
واسع السـيـمـا من يـسـتـمـتـعـون بـقراءة
اعـدادها بشكل يومي مـع قهوة ألصباح
 لــرصـانـة مــحـتـواهـا  ,تــبـقى (الـزمـان)
األقـرب الى الـقـلب من خاللـهـا اصـبحت
لـنـا كصـحـفـي مـتـابعـ داخل الـعراق
وخــارجـه نــدين بـــالــفــضل واالمـــتــنــان
ألستاذنا الدكتور احمد عبداجمليد الذي
ـــزاولـــة الــعـــمل اتـــاح لــنـــا الـــفـــرصــة 
الـصحفي بكـافة اشكاله وحتـية خالصة
ن عـاصــرتـهم ولـلـذين لـكــافـة زمالئي 

تعرفت إليهم من خالل أجلريدة.

ـومـة أسـتـمـرار ايـة الـطـريـقـة االهم لـد
وسـيـلـة اعالميـة والسـيـما الـنـاجـحة اال
ان كــثـرة الــصـحف بــعـد  2003 جــعـلت
الـكثيـر منـها تتـوقف عن الصدور لـفترة
او تــســرح الــعــامـــلــ لــديــهــا وتــغــلق
مـقراتـها بـإستـثنـاء (الزمـان) التي اصر
رئــيـس حتــريـــرهــا عــلـى اســتـــمــراريــة

الصدور رغم عسر احلال.
 الـصـحــيـفـة بـقـيت تـصـدر ورقـيـا" تـارة
والــكـتــرونــيـا" تــارة اخــرى حـافـظ عـلى
ـومتـها بالـوصول الى قـرائها سـيما د
ـغـتــربـ من خالل وسـيـلـة الـوتـسـاب ا
والـفايبـر وغيرها اكـتسبت شـهرتها من
ــعـلــومـة خالل مــصـداقــيــتـهــا بـطــرح ا
واخلـبـر الذي يـهم أكـثر عـدد من الـناس
كـتابها من كـبار صحفـيي البلد والوطن
الـعربي والعالم الغـربي يقدمون رسائل
حتـذيريـة وإرشـادية فـضال"عن حرصـها
بــطـرح مــلــفــات أسـتــقــصــائـيــة تــرصـد

الــدعم لـلــصـحـفــيـ اجلــدد بـإكــتـسـاب
ـهارات الصحفيـة من خالل تشجيعهم ا
ـارسة وتـعـزيـر الـثقـة بـقـدراتـهم عـلى 
الــفـنــون الـصــحـفــيـة بــكـافــة أشـكــالـهـا
(الــزمــان ) صــحــيــفــة واســعـة ألــطــيف
تعالج موضوعات معمقة وتوفر الغطاء
الـقـانـوني لـلـصـحـفـيـ الـعـامـلـ بـهذا
اجملـــال  ,تـــســـلـط الـــضـــوء عـــلى أبـــرز
ية ـستجـدات احمللية  ,الـعربية والـعا ا
اذ تــعــد من الـــصــحف الــعــربــيــة الــتي
ـيـا" كـونـهـا حتـظى بـشـهـرة واسـعـة عـا
تـوزع بـعــدة دول عـربـيـة واجـنـبـيـة هي
جـريـدة الـنـخـبة الـيـوم نـحـتـفل بـصدور
عــــــددهــــــا الـ  7000 تـــــــواصــــــلـت رغم
الـتـحديـات والعـقـبات الـتي تـصدت لـها
االدارة الـــواعـــيــــة لـــلـــدكــــتـــور احـــمـــد
عـبـداجملــيـد رئـيس طـبـعـة الـعـراق ومن
ســانـده الســيـمــا الـتــمــويل بـعــد تـوقف
تـوزيع االعالنـات بـشـكل (عـادل )إذ تـعد

ابـرزها حريـة التعبـير والنـشر ويشجع
عــلى  نــشــر مــواد طــلــبــته فـي جــريـدة
(الـزمـان ) كـان يـجـلب  لـنـا الـعـدد الذي
يـحـوي مـانـكـتبـه وهو فـخـور بـنـتـاجـنا
الـصـحفي تـلك الـفتـرة انـبهـرت كـطالـبة
بـأسـتـاذ وصـحـفي مـحـنك وذلـك عـنـدما
عـــلــــمت ان مـــدرس مــــادة الـــتــــحـــريـــر
الـــصــــحــــفي هـــو عــــلى رأس جــــريـــدة
(الــزمـــان) كــنت اجـــتــهــد كـــثــيــرا" رغم
مـشاغلي األخرى ومـسؤوليات األسرة .
بـعدها زاولت الـعمل الصحـفي بجريدة
الـــزمـــان عــام  2011 وجـــدت د. أحـــمــد
يــخــتـلـف كـثــيــرا" عن األســتــاذ هـو في
الـصـحــيـفـة زمـيل لـنـا اليــتـعـامل مـعـنـا
كـطالب سابـق في قاعـة الدرس  كانت
لـــنــا في اجلـــريـــدة ومــا زالت احلـــريــة
بــكــتــابــة مــانــود طـرحـه عــلى الــفــئـات
ــســـتــهــدفـــة من مــوضـــوعــات تــصب ا
ـواطن  ,هـو يـقـدم ـصـلـحـة الـوطن وا

لم يــكن انــتـضــمـامـي لـلــعـمـل بـجــريـدة
(الــزمــان ) مــحض مــصــادفــة بل هــنـاك
اشـيــاء سـبـقت تــلك األيـام عـنــدمـا كـنت
طـالـبة في كـلـية االعالم قـسم الـصحـافة
بجامعة بغداد حيث هناك يدرس رئيس
حتـــريـــر اجلـــريــــدة الـــدكـــتـــور احـــمـــد
عـبــداجملـيــد مـادة الـتــحـريـر الــصـحـفي
مـرحلة ثالثـة كان تناوله للـمادة بطريقة
عــلــمــيــة ومــهــنــيــة فـهــو ال يــحــيــد عن
ـمتـعة ـوضوعـيـة بكـافة مـحـاضراته ا ا
فـضال" عن األهتمام واحلرص  ألبالغ
ـادة بــسالسـة  ,يــسـعى من بــإيـصــال ا
خالل ذلك الى حتبيب طلبته بالصحافة
للبحث في دهاليزها وسبر اغوارها من
خالل الــتــســلح بــأدواتـهـم الـصــحــفــيـة
أبــرزهـــا األجــتـــهــاد بـــاحلــصـــول عــلى
ــعـلــومــة من مـصــدرهــا بال مـخــاطـرة ا
الســيـــمــا والــبـــلــد يــشـــهــد بــعــد 2003
تـصفـيات الصـحفـي وتقـييـد احلريات
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ـ شهـدت السـاحـة العـراقـية بـعد  9 نـيـسان  2003 تـطوراً
وتـوسـعـاً هـائالً في الـصـحــافـة.. الـتي بـلغ عـدد الـصـحف
اليـومية الـصادرة في بـغداد وحدهـا ما يـزيد على الـ 150
صحـيفة.. إضافـة إلى عدد آخر في بقـية احملافظات.. الى
جــانب عــشـــرات اجملالت والــدوريــات الــتي تــصــدرهــا أو
دني تـنشـرهـا الـعـديـد من  اجلـهات ومـنـظـمـات اجملـتمـع ا

واجلامعات واألشخاص على حد سواء. 
ـ وعـــلى الـــرغم من أوضـــاع الــصـــحـــافــة فـي الــســـنــوات
األخـيـرة.. وتـوقف الـعـشـرات من الـصـحف عن الـصدور..
فإن السـاحة العراقـية تشهـد يوميا حـركة مستـمرة بتوقف
ـــخـــتـــلف أو والدة عـــدد آخـــر من الـــصـــحف.. واإلعالم 

فروعه.
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مـبــاشـرة من مــنـطـقــة االعـظــمـيــة في الـيـوم
الـتـالـي مـنح الـبـزاز عـائــلـة ابـو ايـة ثالثـ
مـليـون ديـنار إلعـانتـهـا على جتـاوز ظروفـها
احلـياتيـة الصعـبة فهي تـسكن في محل من
اجلـيــنـكـو بــيـنــمـا يـعــمل االب عـلـى عـربـته
كـونة من بناته الثالث لـتأم قوت عـائلته ا
فــضال عـلى ولــده الــصـغــيـر وهــو وزوجـته.
ــــاضي اعــــلـن الــــبــــزاز عن وفي  21ايــــار ا
وسـيقار الـعراقي فتح مـساهمـته في عالج ا
الـله احـمـد الـذي أدخلت مـوسـيـقـاه وأحلانه
حـيث يرقد في الـفرحة إلى قـلوب العـراقي 
سـتشفى شـخبوط  في ابو فـراش العافـية 
ظـبي بـدولـة االمــارات الـعـربـيـة  حـيث يـقـيم
منذ اكثر من  18عـاماً. وفي اليوم نفسه دعم
الــبــزاز مــتــطــلـــبــات عالج زوجــة  الــبــاحث
ـطـبعي ـوسوعي الـراحل حـمـيد ا ـؤرخ ا وا
الـتي تـمـر بـظـروف صـحـيـة الـزمـتـهـا فـراش

العافية في مدينة النجف.
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ســبـــعــة آالف عـــدد من صــحـــيــفــة
الزمان

واصـلـة  واجلـهد أال يـوحي هـذا العـدد الـكـثيـر بـالـدأب  وا
كتنز برؤية تزداد اتساعا وجتذرا ? ا

ـة  وظـروف فـي عـالم تـتـلـقى الـصـحف الـورقـيـة طـعـنـات ظـا
ـتتـاليـة لكـثير مـن الصحـف  أال يكون تـسوغ االنـسحـابات ا
حرص الزمـان وتضحيـتها أمرا يـستحق االحتـفال واالعتزاز
والـشــد عــلى أيــادي الــقــائــمــ عــلــيــهــا بـكــــثــيــر من احلب

والتشجيع ?
ـاذا تنـجح الـزمـان في ظل ظـروف غـيـر مـواتـيـة لـلـصـحـافة و

الورقية ?
أزعم أنه احلب ..

واحلب ال غـيــره يـسـوغ الــعـطــاء  والـتـضــحـيـة  والــسـهـر 
ـؤكـدة في تــقـد جـهـد إعالمي يــتـوفـر عـلى رؤيـة والـرغــبـة ا
مـهنـية قوامـها احـترام القـار  وعقـد أواصر صداقـة متـينة
مـعه .حـرصت الـزمـان عـلـى الـتـعـامل مع اجلـيـد واخملـتـلف 
وتــقــبـل الــرأي اآلخــر  ومــنح حق الــرد واالخــتالف  وكــان
حرصهـا األكبـر أن تسـاعد القـار على تـكوين رأي مـستقل
دون ضـغـط أو إكـراه  وهي بــذلك تــضع حــدا واضـحــا بـ
االعالم وب الـدعاية  في حـ اختلط األمـر على الكـثير من
الوسـائل اإلعالمية حتى بات القار في شك ب التمييز ب
االعالم والـدعــايـة. وهــنـا أعــلن بـأني مــنـحــاز جلـهــد الـزمـان
ـبـدعيـنا الـثقـافي  ذلك اجلـهد الـذي يـبرز الـدور احلـضاري 

في شتى مجاالت الثقافة والفن واإلبداع .
ومــا زلـت أذكــر بــكــثـــيــر من االمــتــنـــان أن روايــتي (الــظالل
الـطويـلـة) التي كـتـبتـهـا في أعقـاب االحتـالل  وكانت الـرواية
األولى الـتي يـكتـبـهـا روائي عراقي  قـد نـشـرت في صحـيـفة
الـزمـان ابـتـداء من عـام 2004 ولـغـايـة 2005 عـلى مـقـاطع
كانت تنـشر أسبوعيـا على صفحات ألف يـاء من الصحيفة 
كان ذلك قـبل أن تـطبع مـرت األولى في دمـشق والـثانـية في
بـغـداد . لـذلك يـكـون االحـتـفـال بـالـعـدد سـبـعـة آالف احـتـفاال
ـنجز نـجز البـهي الذي حقـقته الـصحيـفة وانعـكاس هذا ا بـا

عروفة.. اعالميا وثقافيا واجتماعيا وغير ذلك من النتائج ا
ـناسـبة الـعزيزة واسـتثـمارا لالحـتفـال  وتطـابقا مع وبـهذه ا
اهـتمـامات الـقـائمـ األساسـي عـلى الـصحـيفـة  أدعو إلى
دعم احلركة الـثقافيـة العراقيـة عبر تخـصيص جوائز لـلشعر
سرحية  جوائز سنوية حتمل والرواية والـقصة القصيرة وا
اسم الصحـيفة وتتـضمن دعمـا مؤكدا لنـخبة مـبدعة ما زالت
تئن من الـظروف التي حتجب عطاءها. إن االحتفال احلقيقي
ا يحققه هذا العمل من هو احتـفال بالعمل اجليد  احتفال 
بـدعة األصيـلة  والزمـان  وليست تغيـير وإضافـة للجـهود ا
ـمـتــاز ذلك من جـنس غـيـرهــا مـؤهـلــة لـلـقـيــام بـهـذا الــدور ا

االحتفال بل عنوانه األساس .
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ـعلومـاتي الهائل الـذي يحتـاج الى فلترة ا
تـعيد للجمهور الـعام احلقائق الغائبة عنه
. يـقــيـنـاً أن وصـول الـزمـان لــلـعـدد سـبـعـة
آالف يــعــني أن ثــمــة إدارة نـاجــحــة لــهـذه
ـــؤســـســـة تـــعــمـل عـــلى أن تـــكـــون هــذه ا
الـصـحـيفـة في صـدارة الـصحـف العـراقـية
الـتي يتجه الـناس لقراءتـها بشكل مـستمر

ورقياً أو ألكترونياً ..
ووصـف استـاذ االعالم في جـامـعـة ذي قار
الــدكـتـور حـامــد الـشـطـري جــريـدة الـزمـان
ـبدعـة حـيث  لم يسـبق جلـريـدة عراقـية بـا
ان تــــواصـل عـــطــــاؤهــــا االبــــداعي ...دون
انــقــطــاع او تــراجع..لــقــد شــكــلت الــزمـان
ظـاهره صحـفية فـريدة عنـدما خطت اسوة
بدعة ية  عبر  صفحاتها ا بـالصحف العا
الحق الـرياضـية والـثقـافية  مـضافـا لهـا ا
والـــفـــكـــريــة واالدبـــيـــة..وغـــطت مـــفـــهــوم

التخصص لدى اجلمهور دون تمايز..
لـقـد واكـبت الـزمـان احلدث حلـظـة بـلـحـظة
ـادة اخلـبـر وحـظـيت بـاهـتـمـام اجلـمـهـور 
..بل حتولت الى مصدر لالخبار للكثير من
الـوكـاالت والـقـنـوات الـفـضـائـيـة..مـتـمـيـزة
بـــحـــضـــورهـــا..وســـبـــقـــهــا الـــصـــحـــفي..
ومــــتـــجـــاوزه الـــتــــداول احملـــلي احملـــدود
يـة متمـثلة بـنسخـتها ودخـولها حـيز الـعا

الدولية .
WOH  W —b

ــتــرجم والــبــاحث األثــري امــيـر ويــقــول ا
دوشي 

تــمـثل الــزمـان مــدرسـة صــحـفــيـة عــراقـيـة
هنيتها وحسها الوطني. متقدمة 

ـطـبـوعـات كــانت فـتـحـاً جـديـداً فـي عـالم ا
الـعربيـة .وكتابـها السـنوي الف ياء مرجع
مـهم لالطالع عـلى االبـداع الفـكري واألدبي

والفني  العربي.
وبـاركت الـنـاشـطـة شـذى الـقـيـسي  صدور

العدد  السبعة االف 
الف مبارك لوصولكم لهدفكم اال وهو نتّاج
ـعلـومة واخلـبر تـعـبكم وجـهدكـم لتـوفيـر ا
ـزيد من الـواقـعي لـلـمـتـلـقي واتـمـنى لـكم ا
الــتــمــيــز والــنــجــاحــات و أن يــكــون هـذا
اإلجنـاز دافعاً لكم لتتخطـوا معايير التميز
ـيـة وأن تـكـونـوا مـصـدر اإلقـلـيـمـيـة والـعـا

إلهام للجميع ..
ـهـنـيـة واشـاد  الــزمـيل كـاظم الـعـبـيـدي  

الزمان وهي تصدر العدد 7000 يقول 
من خـالل مـسـيـرة واعـيـة ومــتـقـنـة ظـهـرت
ـؤسسـة اعالمية هي بـوادر قصـة النـجاح 
"جـــريـــدة الــزمـــان"  كـــســـبت ود الـــشــارع
ــثــقف الــعــراقي بــعــدة مــحــاور الــكــاتب ا
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حتـــتــفـل اســرة جـــريــدة  الـــزمــان  الـــبــوم
بصدور العدد   7000 يعني  الوصول الى
ـيــز في ظل ظــروف الـعــمل  الــدائـر  رقـم 
وسـط اجلـريـدة  واالســتـمـر ار بــاصـدارهـا
دون تـــوقف  وبـــاقل عـــدد من  الـــعــامـــلــ
ــعــلم احـمــد عــبـد يــقــودهم  الــصـحــفي وا
اجملــيــد احلــارس الــشــخــصي  لــلــجــريــدة
الـوظيفة التي  بقي فيها  في جميع ظروف
عمل اجلريدة   لم تمنعه  االصابة بكورونا
تابعة عبر في االسـتمرار  وباصرار علـى ا
ـالـيـة فــراش الـعـافـيـة واحلــال مع االزمـة ا
الـقـائـمـة   في سـعي دؤوب إلصـدار الـزمان
فـي كل زمـــان في مــــســـيـــرة تـــالق وابـــداع
ــهــجــر انــطـــلــقت في  عـــددهــا  االول في ا
لـتـتــخـطى الـسـنـ لـيـكـون احلـديث الـيـوم
عـنـدما نـتـصفح الـعدد  7000 ومـؤكد انـها
سـتكـسر أرقامـاً اكبـر وهي تواكب األحداث
احملـليـة والدوليـة بحـرفية ومـهنـية وصدق
عـبـر صــفـحـاتـهـا االلـكـتـرونـيـة والـتـواصل

االجتماعي
الــزمـان  جتــولت  زاهـيــة بـالــعـدد اخلـاص
الـــــــيــــــوم فـي مــــــهـــــــد احلــــــرف االول اور
والــنــاصـريــة  وسط احــاديث لــصـحــفــيـ
واكـادمـيـ ونـاشـط تـعـزيـزاً لـلـعالقة مع

الزمان
حـيث يـقـول الـدكـتـور يـاسـر الـبـراك اسـتاذ

االعالم في كلية االعالم جامعة ذي قار 
الـرقم سـبـعـة آالف يـحمل رمـزيـة عـالـية في
بـلد مثل العراق ألنه يشـير الى متوالية من
احلــضــارات واجلـهــد الــفــكـري وصــحــافـة
ـنـطقـة مـنذ تـأسيس كـانت هي األولى في ا
جـــريـــدة الـــزوراء عــام 1869وحـــتى االن .
وصـدور العدد سبعة آالف لصحيفة الزمان
ـتــوالــيـة يــعــني أنــهـا حتــافظ عــلى هــذه ا
احلــضـــاريــة الــتي تـــنــتــمي إلـــيــهــا حــيث
سـتمر في الساحة احلـرص على الوجود ا
الـســيـاسـيـة واإلعالمـيـة عـلى الـرغم من كل
مــتــغــيــراتــهـا الــدرامــاتــيــكــيــة سـواء قــبل
اإلحـتالل أو بعده . لقد حافظت الزمان منذ
عـــــددهـــــا األول الى اآلن عـــــلى ( خـــــطــــاب
ـعارضـة ) بوصـفه خطـاباً إعالمـياً نـاطقاً ا
بــإسم اجلـمـهـور الــواسع من الـنـاس  ولم
ـعـارضـة هـذا ال في زمن يـخــتـلف خـطـاب ا
الــنـظـام الـدكـتــاتـوري الـسـابق وال في زمن
قيتـة التي ترشحت احلـكومات الـطائفيـة ا
قراطي احلالي  حتى بات مدة احلكم الد
هـذا اخلطاب واضحاً في رسالته اإلعالمية
لـكـشف احلـقـائق الـتي تكـتـسي لـبـوساً من
ـــؤلـم في ظل هـــذا الـــتـــدفق الـــتـــضـــلـــيل ا
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شذى القيسي
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تـكون صحيفة النخـبة من الكتاب والنقاد
والـصـحـفيـ وبـ ان تـتـسع صفـحـاتـها
ـواهب في مـختـلف اجملاالت  جلـيل من ا
ــا ســبق فــان اســتـمــراريــتــهــا اضـحت و
كن االسـتغنـاء عنها رغم حـاجة ملـحة ال
الـتحـديات اجلديـة التي جتـابه صحافـتنا
الــورقـيـة الـوطـنــيـة والـعـربــيـة في زمـنـنـا

الراهن
حتـيـة لـلـمالك الـعـامل في (الـزمـان) وعلى

رأسهم االستاذ سعد البزاز
وفـي شـهـادة من الـكـاتب والـبـاحث كـفـاح
مـحـمـود عن جـريـدة (الـزمـان) وعـددها ال

(7000) فقد قال :
rKI « d M

بـــعــد (7000) عـــدد من جـــريـــدة الـــزمــان
ـقـاالت اصبـحت بـجدارة مـنــــــبر واالف ا
الــــقـــلـم الـــعــــراقي من اقــــصى اقــــلــــــــيم
كـــوردســتـــان حــتى ضـــــــــفــاف اخلـــلــيج
الـــعـــربي  مـــنـــبـــر تـــخـــتـــلف فـــيه االراء
واالفــــــــكار وتتنوع الـطروحات وتتمازج
الـوان الـقـلم من ضـفاف الـيـسـار حـــــــتى
ا حدود او حواجز ضـــــــفاف اليم دو

تـعـتـني بـصـيـاغـة مـوادهـا االخـبـاريـة من
اخــبــار وتــقــاريـر وحتــقــيــقــات ومــقـاالت
ــهــنـيــة ومــصـداقــيــة وتـهــتم بــاجلـانب
الـثقـافي واالدبي ولها جـمهـورها الواسع

في محافظة نينوى.
واضـاف ويسرني ان اقـدم لرئاسـة وهيئة
حتــريـرهـا اجــمل الـتـهــاني والـتــبـريـكـات
ـــنــاســـبــة دخـــولــهـــا االصــدار (7000)
واتــمــنى لــهــا دوام الــتــقـدم والــتــألق في
خــدمــة الـعــراق وشــعــبه مــحـمــد حــسـ
الــــداغــــســـتــــاني ان (الــــزمــــان) تـــتــــسم
ــســتــقــلــة بــســيــاســـتــهــا الــواضــحــة وا
ومــعـــايــشــتــهـــا الــيــومــيــة  مـع االحـداث
ـعبـرة عن هـموم وطـمـوحات والـقـضايـا ا
الـناس بـقدرتهـا على االرتقـاء الى مصاف
الــصـحف الــكـبــرى والـتي افــلـحت بــفـعل
مـصــداقـيـتـهـا ومـهـنـيــتـهـا في كـسب ثـقـة
ثقف القاريء وصناع القرار والكتاب وا
ــعــروفــة في واســتــقــطــبت ابــرز االقالم ا
الـوسط السـياسي والثـقافي واالجـتماعي
العراقي والعربي معا وهي ايضا وبرأيي
ـتواضع تـميـزت بكـونهـا جمـعت ب ان ا
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مــا زالـت ا(لــزمــان ) تــســتــقــبل بــطــاقــات
ــنــاســبــة دخــول الــصــحــيــفــة الــتــهــاني 
نـسـخـتـهـا الـ (7000) ولـم تـزل مـسـتـمرة
وتــبــقى كــذلك النـهــا مــســجـلــة في قــلـوب
قــرائــهــا قـــبل الــتــســجــيل في االحتــادات

او النقابات الصحفية 
حـدثـنـا  الـكـاتب الـصـحـفي رزكـارشـواني
مــسـؤول االعالم في فــرع كـركــوك لـنــقـابـة

الصحفي العراقي بالقول :
مـع صدور العدد 7000 مـن جريدة الزمان
اليـسـعـني اال ان اتـقـدم بـالـتـهـنـئـة احلارة
تـميزة التي السـرة حترير هـذه اجلريدة ا
اســـتـــطـــاعت ان تـــواكب مـــســــرة الــعـــمل
ـهـنـيـة عالـيـة و الـسـيـر قـدما الـصـحـفي 
ا يخدم صـحافتنا نـحو التطور والـزهو 

الوطنية .
تـمنيـاتنا لـهذه اجلريـدة مزيدا من الـعطاء
الـصحفي خلـدمة جمـيع مكـونات واطياف
ــوصل الـــشــعب الــعــراقـي ومن مــديــنــة ا
حـدثـنـا الزمـيل الـصـحفي صـبـاح االطرش
بـالقـول : الزمـان صحـيفـة عراقـية رصـينة
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يسعدني ان
اتــــــقـــــدم لـــــكم

بــــــــاســــــــمـى ايـــــــات
الـــتـــهــاني والـــتـــبــريـــكــات

ا حققته الصحيفة على واشـيد 
ـــســتــوى احملــلي والـــدولي من قــفــزات ا
عـظـيـمـة ونـقلـة نـوعـيـة وجنـاح مـتواصل
منذ نشأتها االولى وحتى اليوم وتميزها
ــســتــوى مـتــطــور من الــرقي واحــتـرام
الــكـلـمـة احلـرة وفـضـاءات الـرأي والـرأي
االخـر وتــرجـمـتـهـا الى نـهـضـة صـحـفـيـة
رأيــنــاهــا في اروقــة الـزمــان .واســتــطـرد
بــــالــــقـــول الـى جـــانـب الـــدور الــــفــــعـــال
ــكــتــســبــات لــلــصـــحــيــفــة في تــعـــزيــز ا
واالجنـازات الــوطـنـيـة بـفـضل مـا تـتـمـتع
بـهـا الـزمـان من تـناول حـصـيف ومـهـنـية
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اسم معبر وذو داللة على العراقة
والعطاء الدائم الذي ال ينقطع وال

ينضب..  
ففي الـعام السـابع والتـسعـ وتسع مـئة والف. اخـتار رائد
الـعـلم والــثـقـافــة األسـتـاذ ســعـد الـبــزاز.. هـذا الـرمــز اسـمـاً
وعنـوانـاً لـصحـيـفـته الـتي غرس بـذرتـهـا في مـدينـة الـضـباب
العاصـمة البريـطـــــانية لـندن… وسرعان مـا نبت ذلك الغرس
الـطيـب واينع شـامخـاً ليـعطـي ثمـاره في اجملاالت اخملـتلـفة …
الفكـرية والثقـافية والسيـاسية .. فضالً عن االهـتمام بشؤون
رأة والـرياضية والـشباب.. الخ .. وفي نـيسان عام 2003 ا
ـرة في الـعـاصـمة بـزغ الـفـرع الـبـاسق لالصل لـكن هـــــذه ا
العراقـية احلــــبـيبة بغـداد.. ليــعطي ثـمـاره هو االخر وفــــي
مـقـدمـتـهـا نــقل االخــبـار كـمـا هي اوالً بـأول ورغم الـظـروف
االسـتــثــنـائــيـة الــتي نــعـيــشـهــا بـقـي األصل والـفــرع ثـابــتـ
شـامـخـ في الـوقت الـذي اضـطـرت فـيه الـكـثيـر من وسـائل
ـــــــقــــروءة األخــــرى الـى الــــتــــوقف عن الــــصــــدور االعالم ا
واغــــالق أبـوابـهـــا ومـا ذلك اال دلــيل قـاطــــع عـلـى الـنـجـاح
ـواصلـة والعـطاء الذي والصـمود والقـدرة على الـوقــــوف وا

ال ينضب ليبقى اسم (الزمان) المعاً.
ؤسس وكل الـقائـم على تهنـئة صـادقة من القـلب للـرائد ا
ؤسـسة وخصوصاً من كان لهم احلظ االوفر في اجناحها ا
ـومـتـهـا.. ولـكل الـعـامــلـ فـيـهـا أربـعـاً وعـشـرين شـمـعـة ود

عطاء (الزمان). لصحيفتنا ا

ال يــــخــــتـــــلف عـــــاقالن  أن لـــــعــــمل
ـهـني احلـضـور (الـزمـان) ومـسـارهــا ا
ـائـز في الـفـضـاء اإلعالمي  وكل مـتـابع يـلـحظ بـجالء سـيـاسة ا
إعالمـيـة نـاضــجـة واعـيـة مـدركــة لـكـنه الـتـحــديـات  مـدافـعـة عن
قضايا الـوطن وهمومه  يرى "عـمقا إعالميا" ورصـانة إخراجية
ــشـروع اإلعالمي وحس مــهـنــيـاً الفــتـاً وإصــراراً عـلى إكــمـال ا
رجتـاة   وأن نضـوج الرؤيـة جاء الـوطني حـتى يـحقق أهـدافه ا
نـتـاجـاً لـتـجـربـة طـويـلـة زاهـيـة بـالـعـطـاء والـتـمـيـز واسـتـراتـيـجـية
نـاضــجـة كــتــبـتــهـا أنــامل رجــال مـهــنــيـ حــمـلــوا وجع بالدهم
وترجموه كلماً ليوصل كل واحد منهم للعالم رسالة وطن تشظى
ـنـبـر احلـر (الـزمـان) ومـؤسـسـوه عـبـر نـضالـهم لـيـتـمـكن هـذا ا
اإلعالمي الطـويل الذي وصل اليوم إلى الـعدد الضخم(7000)
نحـوا القارىء يـقينـاً وطمأنـينة وامالً  و الـباعث عـلى األمل أن 
وبالـتالي يعـطي الوجـود هدفاً ومـعنى ونـضجاً إلتـزاماً بـقضيـته 
ـاثلـة" لصحـيفة (الـزمان) تسـتبطن عنى أن "الـرصانة ا ـاء  و
مـا سـمـح بـضـمـور ـيـزاً وتــراكـمـاً مــعـرفـيــاً قل نـظـيــره  وعـيــاً 
احلــاجـة إلعالم هـادف يـحـمـل قـضـيـة مـاثل كــمـاً ونـوعـاً وعـطـاء
ـ بـوطن حـر  وأسـفـر عـن بـلـوغ هذه مـسـعى اجملـاهـدين احلـا
الصحيفة الرائدة مراحل متـقدمة ب ازدحام الصحف وتنوعها
 فـضـالً عن "تـضــاخم" اإلعالم اإللــكـتــروني احلـديث وإتــسـاعه
ولـكن مـا يثـلج القـلب بقـاء عدد من الـصحف وفي بـشكل واسع 
ـنجز ثـقف الـعاشـق لـهذا ا طلـيعتـها (الـزمان) حـاجة بـعض ا
الصحفي العـتيد من اإلعالم ليمثل إستجابـة حقة وتلبية مناسبة
ومـا تـفاوت ـتـزايـدة  إلشـبـاع تـلك احلـاجـة الـفـطـريـة والـعـقـلـيـة ا
قدار مـا تقـدمه من إعالم مؤثر عـرفية" لـلصـحف إال  "الـقيمـة ا
مدافع عن القيم النبيلة ومت صداقية واحلياد  مغاير مـدجج با
دارك األ ورقيها وانعـكاس حقيـقي  هني"  بادىء "الـشرف ا
ألنه يقرر في الغـالب توجيهاً ونـصحاً مصير الـشعوب ومآالتها
وأحـيــانـا يـكــون "عـقل" اجملــتـمع وقـلــبه وروحه ومـحــور حـركـته
ـوجه له في مساره الـتاريخي هـنا تكـمن أهمية وضع قود ا وا
ـعـبـر مـرتـكـزات صـلـبـة  وحـجـر أسـاس واع لـلـصـحف لـتـكـون ا
احلقيقي لـتوجه األمة الفكـري والثقافي اجلـدير باحلذو واالتباع
وبـالتالي يـصنع لألمة مـنزلتـها اإلنسـانية ووجـودها ولتمـثل حبر

قاتلة . األمة العراقية وصوتها الثوري وكلمتها ا
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بابل

عـالـية الـدقة
وعـــطــاء مــتــجــدد
ـصـداقيـة واالشراق فـيـها ا
فـي نــشــر الــرســـالــة االعالمـــيــة بــكل
نـــزاهــة وصـــدق طــوال فـــتــرة صـــدورهــا
نـاسـبة واضـاف : ابـارك للـعـاملـ هـذه ا
وان تــبـقى الــزمـان مــنـارة لــلـتــنـويـر
ونـافذة حـرة لالراء الصـادقة التي
هـي احــد اســبــاب ثـــقــة الــقــراء

وحسن ظنهم بالصحيفة .
…“—U  W ö

ي وفـي اطاللته معنا اشاد  االكاد
الــعـراقـي الـدكــتـور (كــوفــنـد شــيـرواني )
بــصـحـيــفـة الــزمـان وقـال  انــهـا اضـحت
عالمــة بـارزة ومـفـخـرة لـنــشـر الـنـتـاجـات
والــكــتــابــات واردف بــالــقــول ان الــزمــان
اضــحت عالمـة بـارزة ونــقـطـة دالـة
في الــصــحـافــة الـعــراقـيــة عـلى
وجـه اخلــصـــوص والـــعـــربـــيــة
بــشــكـل عــام وصــارت (الــزمـان)
ــنــشــودة بل واالثــيـرة اجلــهــة ا
لـلعـديد من الـكتـاب والصـحفـي واالدباء
والـــشـــعـــراء وغـــيــرهـم حـــتى الـــســـاســة
ـخــتـلف مـشـاربـهم وافـاقــــــــهم صـاروا
يــرون فــيــهــا مـنــبــرا رصــيــنــا يـحـــــــظى
بــالـــتــقــديــر ويــســعـــون الــيه في نــشــــــر
افـكـارهم ونظـرتـهم لشـؤون الـسيـاسة في
الــبالد . قــد تــكــون هــذه الــصــحــيـفــة من
الــقالئل الــتي يـتــنـافس عــلـيــهـا وصـاروا
يـفـتـخـرون عـنـدما تـنـشـر نـتـاجـاتهـم على
ـتــنـوعــة .وخـتم صــفـحــاتـهــا الـغــنـيــة وا
حديثه بالقول نرجو للزمان وكل العامل
فــيـهـا والـقـائــمـ عـلـيــهـا دوام الـتـوفـيق
والــصـــدارة في ايــصــال الــكــلــمــة احلــرة
نفـتحة ـوثق و األراء السديـدة ا واخلـبرا
الـــتـي ال تـــسع اال خلـــيــــر الـــوطن واهـــله

. الطيب  اريان ابراهيم شوكت

او منع لتلك االفكار واالراء .
حــقــا انـه عــدد شــامخ وجــهــد اكــبــر لــكن
ــنـتــوج يـســتـحق كل هــذا اجلـهــد حـيث ا
وحـد لفـكرة حـرية ـنبـر اجلـامع للـكل وا ا

هنية. الكلمة وسمو االخالق ا
طـوبى الولـئك الـذين وضـعـوا الـعدد االول

واخــــرجــــوه الـى فــــضـــاء
الــصـحـافـة لـيـبـدأ زمن
عـراقي تـخـتلف في
االراء واالفــكـار
ـــــا دمـــــاء دو
واعـــــــتــــــقــــــال

واغتيال .
شـــــــــــكــــــــــرا لـ
(الـزمـان) بـعدد
(7000) اجملـــــد

لـــلــذين ســـاهــمــوا في
نبر وارحتلوا. بناء هذا ا

فــيــمــا اشــار الــكــاتب والــصـحــفي
(اريـان ابـراهيم شـوكت) في تـهنـئة له الى
ان الـزمان قد حققت  قفزات عـظيمة ونقلة
نـوعيـة وجناحـاً متـواصالً واردف بالـقول

كوفند شيرواني صباح االطرش رزكَار شواني 

الزمان وكل الكوادر الـصحفية التى
تــســــهــر إلنــتـــاج الــصــحـــــــــــيــفــة
واعـدادهـا يـومـيـا لـلـقـارىء الـعـربى
والـعـراقى فـى كل مـكـان. وأخـيـرا ال
بـــد مـن كـــلـــمـــة صــــدق بـــحق هـــذه
والــتى أحـــرص عــلى الــصـــحــيــفـــة
مـطـالـعتـهـا يـومـيا.. .فـهى صـحـيـفة
شـامـلـة وجـامعـة.مع جـادة مـنـوعـة 
كل التـمنـيات لـها بـالتـقدم والـتطور
الدائم فى كل اجملاالت التى تغطيها

وتشملها بإحتراف وجدية.
سيف الشريف

{ نــقــيب الــصــحــفــيــ االردنــيــ
االسبق

اإليـقــاع....يـحـسب لــهـا بـكل جـدارة
واقـــتــدار. واليــســـعــنى اال اإلشــادة
بدع باجلهد التحريرى اإلحترافى ا
ـارسه الــزمالء فى الــزمـان الــذى 
والذى جـعل كل من طالع الـزمان ان
يــــعـــجـب بـــهــــا ويــــتــــمــــسك بــــهـــا
ـكـننى ـــطـالـعـتهـا يـومـيـاً. وال  و
نـسـيـان مـايـبـذله الـصـديق االسـتـاذ
سـعـد الـبـزاز من جـهـد ومـال وعـرق
مع اخليـرة من زمالئنا الـصحـفي
ــبـــدعــ االخــرين وعــلى رأســهم ا
الصديق العـزيز الدكتـور احمد عبد
اجملـــيـــد. كل الـــتــهـــانى الـــقــلـــبـــيــة
واالمنيات الطيبة نزجيها لصحيفة

االجتماعى الـتى توصله الى مواقع
بــاالضــافـة الــصـحـف الـكــتــرونــيــا 
لـلــمـواقع الــصــحـفــيـة الــتى حتـدث
أخــبــارهــا كل دقـــيــقــة وعــلى مــدار
ــا يــجــعل الــصــحــيــفـة الــســاعــة

الورقية تتراجع بإستمرار. 
W U B « WO d

وأخشى شخصـيا اننا نشـهد حاليا
ـــشـــهـــد اخلـــيـــر مـن مـــســـرحـــيــة ا

الصحافة الورقية.
لذلك فإن صمود صحيفة الزمان كل
هذه الـسنوات ومـقاومـتهـا لإلندثار
الذى تعـرضت له صحف أقدم مـنها
ـــــــنــــــــا ســـــــريع واعـــــــرق فـى عـــــــا

وال احــسـب الــزمالء فى الــزمــان اال
الـصامدة من هذه الـطيـنة الصـامدة
والـصـابرة احملـتـرفـة. وعـلى الرأس
منهم االعزاء االساتـذة :سعد البزاز
وأحــمــد عــبــد اجملــيــد وفــاحت عــبـد

السالم.
لم تـعـد الـصـحيـفـة الـورقـيـة فى اية
حتــتــفظ بــنـفس مــكــان فى الــعــالم 
ـكـانة الـتى كـانت تـتمـتع بـهـا قبل ا

عقدين من الزمان.
فكان الواحـد منا يقـرأ صحيفته فى
حيث الـصبـاح مع فـنـجان قـهـوته...
حل مكـان الصـحيـفة عـند الـكثـيرين
االن...أحــــــد وســــــائل الــــــتــــــواصل

وامـضت مايـقرب من عقـدها الـثالث
ربع قرن فى مـهنـة اليصـمد فـيها اال

كافحون والنبالء... الشرفاء وا

الــيــوم حتــتــفل صــحــيــفــة الــزمــان
...العربية العراقية بوصولها للعدد
 7000 حــيـث يــكــون قــد انــتــصف
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والــرائـد في الــصـحـافــة واالعالم والـنـخب
الـكبـيرة التي يـستـهويهـا القار من خالل
ثــقـته بــحـيــاديـتــهم ومـنــهـيــتـهـم وحتـديـد
قال االهـداف النـظيـفة في كـتابـة اخلبـر وا
تـقن بعد والـقصـة الصحـفية واالسـتدالل ا
ـــهـــارى لـــلـــوصـــول الى االســـتـــقــــصـــاء ا
احلــقــيــقــيــة اضــافــة الى دقــة الــتــصــمــيم
ـــنـــشــورات عـــلى والـــتـــحــريـــر وتـــوزيع ا
صــفـحـات ثــابـتــة في الـعـنــاوين الخ حـيث
كـتب للـزمان قـصة جنـاح ودافع باسـتمرار
الـعـطـاء واسـتـمـرار االصدار مـن خالل دقة
نتج ـضمون وحتديد االهـداف وحماية ا ا
ومن يـعمـل في الكـتابـة واالدارة والتـحرير
ـرسومة علـنة وا وكـان ألهداف الـتوجـيه ا
ؤسـسة  والـقابلـية عـلى حتديد في رؤيـة ا
ــســارات الــصــحــيــحــة واالعــتـمــاد عــلى ا
حتــديــد زمن الــصــدور والــكــتــابــة عــوامل

تضاف لقصة النجاح واالستمرار  
هـــنــا ومن مـــحــطـــة مــضـــيــئـــة في تــاريخ
الـصحـافة الـعراقيـة يجب ان نـقف مهـنئ
ؤسسة جناحها وثباتها وقراءاتها لـهذه ا
احلـيـادية الـتي جـعـلتـهـا محـمـية لـلـقارىء

العراقي والعربي. 
وقـــال مــديـــر اعالم غـــرفــة جتـــارة ذي قــار
فــوزي عــطـــيــة  حــقــيــقــة جــريــدة الــزمــان
علومة صـحيفة لهـا األثر الكبير في نـشر ا
ـهـنـيـة عـالـية وحـيـاديـة والتـخـشى لـومة
الئم فـي نقل احلقيـقة كمـا لها دور بارز في
ــهـنــيـة والــكـتـاب اســتـقــطـاب الـكــفـاءات ا
والصحفي الذين لهم باع طويل في مهنة
الــصــحــافـة والنــنــسى دور مــراســلــهـا في
مـحافـظة ذي قـار وهو يـتمـاشى مع الواقع
ــــواطن في ــــريـــر الـــذي يــــعـــانـي مـــنه ا ا
احملـافـظـات اجلـنـوبيـة وحـلـقـة وصل لـنقل

ــعــانــاة لـــلــمــســؤول الــتي بــعــضــهــا  ا
اإلســتــجــابــة
لها

كـمـا أن صـحـيـفـة الـزمـان اثبت
وبـــجــدارة أنــهــا مـن الــصــحف
لــــيس احملــــلــــيـــة فــــحــــسب بل
الـعربية والدولية في نقل اخلبر
الــيــقــ واعــطـتــنــا األمل في أن
القارىء العراقي والعربي يبحث

عن هـــذه الــصــحــيــفــة الــتي ســاهــمت في
ـطبوع بـالرغم من وجود مـنصات إثـبات ا
الـتواصل نـبارك لـكم عـيدهـا األغر مـتمـنياً
لـهــا والـكـادر مـوفـور الـصـحـة ومـزيـداً من

اإلزدهار والتوفيق .
…d  WLK

ـفـرجي الـزمـان مـظـلة وقـال الـزمـيل عـلي ا
ا نلوح هنا احلـيادية وعنوان لـلمهنيـة ر
عن قـصـة جنـاح فـي فـضـاء الـكـلـمـة احلرة
وشــرف مــهــنــة الــصــحــافــة واالعالم نــعم
لـنمـضي في قـول حقـيقـة خطـتهـا صحـيفة

الزمان بنسختها العراقية .
ــضي فـي مــســيــرة ونـــحن نــراهن عـــلى ا
حـافلة بالعطاء واالسـتمرار منذ ان تغيرت
اوضـاع العراق السيـاسية بعد عام 2003
ولـلـيوم اذ تـشـهـد السـاحـة العـراقـية وهي
نشود في تـمضي الى حتقيق االسـتقرار ا
الـعـراق تـشـهـد صـراعاً مـهـنـيـاً وسـيـاسـياً
وحـتى مجـتمـعيـاً  في اثبـات من له جدارة
فـي تــرجـــمــة وقـــراءة الــواقع والـــدفع الى
ــؤســـســة االرتـــكـــاز عــلى بـــنـــود تــؤهـل ا
شهد االعالمـية الى النجاح في قراءة كل ا
ـتــغـيـر بـرزت في ــتـغـيــرات ومن هـذا ا وا
ؤسـسات الـسـاحة االعالمـيـة الكـثـير مـن ا
والــصــحف تــتــصـارع عــلى رضــا الــقـار
الـعراقي الذي يعملـون به وبوعيه وثقافته
وكـان الهـدف االكبر كـسب ثقة هـذا القار
ـتـطلع الى من يـشاركه قـراءة واقع معـقد ا

في الساحة العراقية 
وهـــــــنـــــــا ومن

خالل مـسيـرة واعيـة ومتـقنه ظـهرت بوادر
ؤســـــــسـة اعالميـة كسبت قـصة الـنجـاح 
ود الــــشـــارع الـــعـــراقـي ومــــن خالل عـــدة
ـــثـــقـف والـــرائـــد في مـــحــــاور الـــكـــاتـب ا
الـصـحافـة واالعالم والنـخب الكـبيـرة التي
يـــســـتـــهـــويــهـــا الـــقـــار من خـالل ثــقـــته
بـحـيـادتيـهم ومـنـهـيتـهم وحتـديـد االهداف
ــــــــقـال الــنــظــيــفــة في كــتــابــة اخلــبــر وا
ـتقن والـقـصـة الصـــــــحـفـية واالسـتـدالل ا
ـهـارى لــلـوصـول الى بــعـد االسـتــقـصــاء ا
احلــقــيــقــيــة اضــافــة الى دقــة الــتــصــمــيم
ـــنـــشــورات عـــلى والـــتـــحــريـــر وتـــوزيع ا
صــفـحـات ثــابـتــة في الـعـنــاوين الخ حـيث
كـتب للـزمان قـصة جنـاح ودافع باسـتمرار
الــعـطــاء واسـتـمــرار االصـــــــدار من خالل
ـضـمـون وحتـديـد االهـداف وحـمـايـة دقـة ا
ــنــتج ومـن يـعــمـل في الــكــتــابـة واالدارة ا
ـعلـنة والـتـحريـر وكان ألهـداف الـتوجـيه ا
ؤسـسـة  والقـابلـية ـرسـومة في رؤيـة ا وا
ـــســـارات الـــصـــحـــيـــحـــة عـــلى حتـــديـــد ا
واالعـــتــمـــاد عـــلى حتــديـــد زمن الـــصــدور
والـكــتـابـة عـوامل تـضـاف لـقـصـة الـنـجـاح

واالستمرار  
هـــنــا ومن مـــحــطـــة مــضـــيــئـــة في تــاريخ
الـصحـافة الـعراقيـة يجب ان نـقف مهـنئ
ؤسسة جناحها وثباتها وقراءاتها لـهذه ا
احلـيـاديــة الـتي جـعـلـتـهـا مـضـلـة مـحـمـيـة

للقاريء العراقي والعربي
وحتـدث  طـالب الدكـتوراه  صـباح مـحسن

كـــــــــــــــــــــــاظــم

ـؤرخ والــنـاقـد ا
قــائال  حـيـنـمـا بـدأت الــكـتـابـة بـعـد 2003
كــانت الـزمــان أول الـصــحف الـتـي نـشـرت
ــنــجــز وبــشــكـل شــبه يــومي عن ا فــيــهــا 
احلـضـاري الـعـراقي الـتـاريـخي ودراسات
نــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــــة عـــن
والــتــشـكــيل والــروايــة والــقـصــة الــشــعــر
ـسـرح .. وأولى الـصـحف الـتـي نـشرت وا
في ثــقـافـتـهــا ((ألف يـاء )) و((خـاطـرة بـ
ـسافات))  نشرت بحـيادية وتكافؤ فرص ا
بـ األدبـاء وهذا يـحـسب لـلصـحـيفـة كـنا
نـتلهف للنشر واإلقتناء واحلجز للصحيفة
حلـ سـفـري لــبـيـروت قـبل قــبل 18عــامـاً 
ســنـوات .. حـيـنــمـا حتـتـرم عــطـاء الـكـاتب
يـبــادل الـصـحـيـفـة احملـبـة -بـعض- األيـام
صـفحات كـاملة -نـادر ماتـــــمـنح الصحف
لــكن ثــقــافـة صــفــحـة كــامــلــة - ألي كـاتب 
لـذلك بـكل حواراتي الـزمـان مـنحـتـني ذلك 
ـــعـــظم لـــلـــفـــضـــائـــيـــات الـــعــــــــــربــيـــة 
أو بالعــــــراق  أذكر الـعــــــواصم العربيـة 
ذلـك  بـــــــإســــــــتــــــــمـــــــرار .. فـي ذكــــــــــــرى
اإلحـتــــــــفاء بالعـدد اخلاص أبارك جلميع
الــكـتـاب  واألدبـاء ســواء بـالـعـــــــــراق أو
ــهـمــة.. الـتي الــعـرب بــهـذه الــصــحـيــفـة ا
وموضـوعاتـها ودأب تـنـوعت صفـحاتـهـا 
ــراســلـ لــهــا بــنـقـل احلـدث من جــمــيع ا
دن لإلطالع لـلرأي العام على الـساحات وا
فــضـالً عن الــتـــقــاريــر مـــجــريـــات األمــور 
أو الــتـــحـــلـــيالت ـــتـــرجـــمـــة  الـــدولـــيـــة ا
الـسياسية واالقتصادية التي تشغل احليز
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دلــيل عــلى اسـتــمــرارهـا وجنــاحــهـا في
خــبـرهـا وحتــريـرهـا واخــراجـهــا الـفـني
الرائع ..ودلـيل كاف عـلى ان هذه االدارة
ورئيس حتريـرها قـد أدّو دورا رائعاً في
ـتـمـيـز في اخـتـيـار جنـاح هـذا الـفـريق ا
اخلبر وحتـريره واختـيار افضل الـكتاب
قـاالت واالعـمدة اضـافة الى في كتـابـة ا
الصفحـات الثقافيـة والرياضيـة والفنية

تنوعة ...  وا
نبعث ونهدي تهـنئة من القلب لكل مالك
وادارة صحـيفـتنا الـزمان آمـل الـنجاح
الدائم لهم واالنتشار الذي سيفضي
الى وصـول اخلبـر لـكل الـناس

بـــــــكـل صـــــــدق
وحيادية
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بـيـنـمـا حتـتـفل صـحيـفـة الـزمـان بـعـددها (7000) مع
ناسبة قرائـها وكتابها والقائمـ عليها. أظن أن هذه ا
تــســتــحق الــتــوقف أمــام حــقـيــقــة جــوهــريــة مــطــلـوب
استعادتها والتأمل فيها وبالتالي منحها الدالالت التي

تعكسها. 
 لـم يــكن انــطالق صــحــيــفــة الــزمــان مــجــرد إضــافــة
إعـالمـيــة وثــقــافــيـة فــحــسب بل كــانت في تــوقــيــتــهـا
وظـروفــهــا تــعـبــيــرا عن رســالـة. وكــانت الــرســالـة في
وقف في حقيقته لم يكن جوهرها تعبير عن موقف. وا
وضـوعيـة ولكن محـايدا. وعـدم احلـياد ال يـعني عـدم ا
العـكس هو الصحيح. فاالنحياز إلى الشعب وقضاياه

وضوعية.  وأغلبيته الصامتة هو ا
وضوعية منطـلقة من روح مغامرة تريد ولم تكن هـذه ا
أن حتدث واقـعا إعالميـا وثقافيـا فحسب بل كانت في
نـظـري جـهـادا عــبـر عن شـجـاعـة وعن تـلـمس حـقـيـقي
لـلـوظـيـفة الـثـقـافـيـة واالجتـمـاعـيـة واإلعالمـيـة; حرصت
الزمـان عبر مسـيرتها أن تـعكسهـا سواء في استمرار
انــــحــــيـــازهــــا إلـى الـــشــــعـب وحـــلــــمـه في الــــتــــحـــرر
ـقـراطيـة; وفي قـدرتهـا عـلى جمع مـخـتلف اآلراء والد
شـارب من جـمـهـور الـكـتـاب ومن مـخـتـلف األجـيال وا
لـيعـبـروا عن هواجـسـهم ومواقـفـهم ورؤاهم ومن خلف

واقف ضمير الشعب.   هذه الهواجس وا
عتمد نهج ا سيرة بهذه اخلصائص وا وشكـلت هذه ا
جــهــادا مـن نــوع آخــر; فـي الــوقت الـــذي تــخـــتل فــيه
وازين وتـسقط الـكثيـر من الثوابت وتـهون الكـثير من ا
الـقـيم وتـكـون وظــيـفـة الـثـقـافـة في الـسـائـد األعم بـوقـا
سرح للـدفاع عن الفساد ويصـبح دور اإلعالم تهيئة ا
واألرضــيـة لــهــذا الـســقـوط الــقــيـمـي واألخالقي الـذي
يجـتاح الـنفـوس وينـشر أدواته في كـل اجلهـات ليـنخر
الـتسـوس في مـفـاصل اجلـسـد; وفي هـذا الـوقت ح
ـدوي يـصــبح مـجــرد الـثــبـات عـلى يـطــغى االنـحــدار ا

وقف جهادا.  ا
بل واني أجـد هذا اجلـهـاد لم يـكن متـبـلـورا عنـد ثـبات
وقف فـحسب; بل ارتفع ليسهم في التغيير بالصوت ا
الـعـالي وهـو الـوظيـفـة الـتي انـطـلقـت منـهـا ومن أجـلـها
والـيـهـا الزمـان وشـقـيقـتـها الـشـرقـية. وقـد عـززت هذه
األخـيــرة وجـودهـا لـيس فـيـمــا تـقـدمه من بـرامج تـمس
ا أيضـا في كونها أضحت حيـاة الناس وهمـومهم وإ
تـعففة في وقت تسطو فيه عدمة ا بارقـة أمل للعوائل ا
األيــدي الــتي امـــتــدت لــلــمــال الــعــام لـــتــقــتــسم حــتى

 . اخملصص منه للمعوزين واحملتاج
فهـنيئا للزمان والـشرقية بهذه الوظـيفة التي دأبتا على
الـقـيـام بـهـا والــتي أكـسـبـتـهـمـا حب واحـتـرام الـنـاس
وهـنـيـئا لـلـصـديق سـعد الـبـزاز عـلى شجـاعـته ومـوقفه
لك اإلنـسـان إال أن يقف له حتـيـة واحتـراما الـذي ال 
ـتمـيـز الدكـتور احـمد عـبد وتقـديرا وهـنيـئا لـلـصديق ا
اجملــيـد فـي قـدرته اخلـالقـة إلضــفــاء هـذا الــتــنـوع في
اآلراء الــذي تـضــمه صـفـحــات الـزمــان الـذي عـزز من
وظيـفـتهـا اجلهـاديـة. واني ألشد عـلى قـدرته في توفـير
عــوامل االســتـمــرار لـلــزمـان بــيــنـمــا تـتــقـلب الــظـروف
وتضـطرب األحوال. وهنيئا لكل القائم والعامل في
هذا الـصرح وكـل كتـابهـا وقرائـها مع األمـنيـات بدوام

التقدم.
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فارس العزاوي علي حس التميمي ياسر بدر محمد قتيبة البياتي مثنى التميمي

مــؤمــنـا بــقـضــيـته الــصـحــفـيــة الـتي
تـــتـــطــلب مـــنه الـــتـــزام جـــانب احلق
ــظــلـوم وفي ومــنـاصــرة الــشـعب وا
الـتـســعـيـنـات إبــان احلـصـار اجلـائـر
تـولى رئـاسـة حتـريـر جـريـدة االحتـاد
الـــصــادرة عـن احتـــاد الـــصـــنـــاعــات
ـهني الـعراقي فـحافظ عـلى طابـعها ا
الــذي تـأسـس عـلى يــد زمــيـلــنــا لـيث

احلمداني.
من هـنـا الـتـاريخ يـتـحـدث عن نـفـسه
صــحـفي صــهــرته حـرفــة الــصـحــافـة
ــثـابـرة وصـوال مـعـززة بــالـدراسـة وا
الى نـيل شـهـادة الـدكـتـوراه ال بـد ان
قومـات العمل الناجح يكون ماسـكا 
فـــهــو مـــؤمن بــأهـــمــيـــة الــصـــحــافــة
ـانـا راسـخـا ال رجـعة وبـرسـالـتـهـا ا
فــيه يــقـول هــرقــلـيــطس "الــنـهــايـات
الـعظـيمة حتـتاج الـى طموح عـظيم"
ا توفر الطموح انعقد األمل وطا

وحتقق النجاح.
هـنيـئاً لـلزمـان ومؤسـسهـا سعد
الـبـزاز وهـنـيـئــا لـلـزمـيل احـمـد
عبـد اجمليد سـيرته الـعطرة في

في جريـدة اجلمـهورية في ثـمانـينات
الـقـرن الـعـشـريـن كـان يـومـهـا يـعـمل
مـحـررا في الـصـفـحـة االخـيـرة وكـنت
سكرتيرا للتحرير وفي ظرف ما كنت
أطــلع عــلى الــصـفــحـــــة قـبل الــنــشـر
تـفـصيـلـيا ألنـهـا ضمن واجـبـاتي لذا
كان من الـسهل التـعرف على امـكانية
احملــررين وابــداعـــاتــهم في اخــتــيــار
ــواضــيع وطــريـــقــة كــتــابــتــــــــهــا ا
واحلـق ان الـــزمـــيل احــــمـــد كـــان من
الــنــخــبــــــــة الــتي قــلـــمــا اتــدخل في
خياراته وطريقة تعبيره ألنه منذ ذلك
ـتـلك أدواته الـصـحـفـية الـوقت كـان 

ويتمكن منها.
وعــنــدمــا انـتــقل لــلــعــمل في جــريـدة
الــقـادســيــة لـضــرورات اداريــة صـنع
لـنــفــسه إســمــا مــرمــوقــا بــ كــتـاب
االعمـدة اليـوميـة حينـها كـتب بنفس
عـراقي حر أنـتقـد الـظواهـر السـلبـية
بــكل جـرأة ونـال مـا نـال من عـقـوبـات
وايقـاف عن الكتـابة ومنع من الـنشر
مع ذلك لم يـستـكن أو ينـسحب خـوفا
مـن شــراســة الــنــظــام بـل ظل ثــابــتــا

الـزمــيل احـمــد عـبـد اجملــيـد لــيـتـولى
رئاسة التحرير.

ـاذا فـهــــل كـان اإلخـتـيــار صـائـبـا و
وقع عـــلى احـــمــد عـــبــد اجملــيــد دون

غيره ?. 
من خالل معرفتي الشخـصية بطريقة
تـفكـير الـبـزاز وثقـتي بأنه من الـنوع
الـــواضح ال يــجــامـل في حــبه وال في
كـرهه فـقـد استـطـاع الـتقـاط الـشـعرة
من الـعـجـ باخـتـيـاره للـزمـيل احـمد
عـبـد اجملـيـد رئـيـسـا للـتـحـريـر راهن
عــلــيه وكـان رهــانه مــوفــقـا صــائــبـا
فــالــزمــيـل أحــمــد لم يـــهــتــز أمــام كل
الــضــغــوط والـتــحــديــات والــتـزم مع
زمـالئه من الـذين عـمـلــوا مـعه بـجـعل
(الـزمـان) جـريـدة مـهـنـيـة تـعامـلت مع
ـوضـوعيـة وقـدمـتـه لـلـقار اخلـبـر 
كما هو فيـما حللت التـقارير بوصفة
عـراقيـة ومنـحت الـكتـاب في اجملاالت
اخملتـلـفـة حريـة الـتـعـبيـر عـلى قـاعدة
"رأيـي صـواب يــحـتــمل اخلــطـأ ورأي

غيري خطأ يحتمل الصواب".
شـخـصـيـا تـعـرفت الـى الزمـيـل احـمد

والـتــكـنــولـوجـيــا في الـعـالـم الـرقـمي
االفتراضي والسيبراني.

اجـتــيــاز الــتــحــديـات ومــواجــهــتــهـا
والـتسـلل بـ امواجـها لـيـست مهـمة
سـهـلـة بالـتـأكيـد والسـيـما ان صـحـفا
عـريـقـة في مـحـيطـنـا الـعـربي أفـلست
وتــوقـــفت عن الـــصــدور وبـــعــضـــهــا
خـــفض رواتب الــعـــامــلـــ أكــثــر من
ــئـــة وصـــحف أخــرى خــمـــســ بـــا
حتولت الى الكترونية بعدد صفحات
أقـل في خــــــضـم ذلك كــــــله بــــــقــــــيت
(الـزمان) صـابرة ثـابتـة كيـفت نفـسها
لـتـسـتـمـر دون كـلل وال مـلل فـمن كان
وراء صـبـرهـا وثـبـاتـهـا ومـواظـبـتـهـا
عـلى الصـدور? هـنا ال بـد من الـعودة
الى ايــــام الــــوالدة في الــــعـــام 2003
وحــنــكـة ســعــد الــبــزاز في تــوصـيف
قـراره بـأصدار الـزمـان طـبعـة الـعراق
امــتــدادا جلــريــدة الــزمــان الــدولــيـة
وحـسن اخـتـيار رئـاسـة حتـريـرها مع
الرهـط األول من العـاملـ فيـها ومن
بـ عـشـرات االسـماء والـشـخـصـيات
ــعــروفــة اخــتــار الــبــزاز االعالمــيــة ا

ـا ال يــبــدو لـلــبــعض الـرقم 7000 ر
عـالـياًفـهـو مـجـرد رقم لـكـنه فـي نـظر
الـعـاملـ في مـجال الـصـحافـة يـعني
الكثـير سبـعة االف يوم عمل أي 18
ســنــة 233 شــهــرا 1000 اســبــوع
وهو عمر جريـدة (الزمان) التي شقت
طـريقـها مـتحـدية الـصعـاب واالرهاب
والفوضى التي عمت العراق بعد عام
2003 وفـــيــمـــا بــعـــد حتــدت كـــرونــا
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ناسـبة صـدور العدد  7000من جريدة
هنـأ ابناء محافظة الـ ( الزمان ) الدولية 
ديـــالى اســـرة اجلــــريـــدة وعـــلى رأســـهم
ستـقل االستاذ رئيس مجـموعـة االعالم ا

سعد البزاز .
وهنأت النـائب عن محافظـة ديالى ناهدة
الـدايـني ( الــزمـان ) قـائـلـة فـي رسـالـتـهـا
(يــسـعــدنــا أن نـتــقــدم بـأطــيب الــتــهـاني
والــتـــبــريـــكــات لـــصــدور الـــعــدد  7000
جلـريـدتــكم الـغـراء  والـتـي تـمـثل عالمـة
بارزة في مجال العمل الصحافي الهادف
 وذلك من خالل ما تقدمه من عـمل يلتزم
هـنـية عـاليـة بـتبـنـيهـا جمـيع الـقضـايا
الوطـنيـة الـعلـيا والـقـوميـة العـادلة ورفع
لــــواء الــــكـــلــــمــــة احلــــرة  اضـــافــــة الى
ـواطن مـتـابـعـتـهـا اهـتمـامـات ومـطـالب ا
ـستـقبلـية  والـتعامل مع كل وتطلـعاته ا
ما يتـعلق بالـقضايـا الوطنـية واالقلـيمية
بتـجرد وعـدم االنحـياز لـهذا الطـرف على

حساب الطرف اآلخر).
مضيفـة (لقد أثبـتت جريدتكم الـغراء منذ
صدورها وحتى االن قدرتـها على العطاء
ــواكـبــة الـفــعـالــة لــلـســاحـة الــفـكــريـة وا
والـثـقـافـيـة والـتـنـمـويـة كـمـنـارة سـاطـعة
. ونـغـتـنم هـذه ـواطـنـ تـخـدم الـوطن وا
نـاسبـة الـغالـية عـلى كل مـحبي الـكلـمة ا
احلــرة الـــصــادقــة الـــنــزيــهـــة ألعــبــر عن
ـسـتـوى تـقـديــري واعـتـزازي  الـعـالـي بـا
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بغداد

تـكمن اهمية االعالم في النطاق
الـواسع الذي يـشكـله كونه اليـخدم
طبـقة واحدة او معينة من اجملتمع بل ان نشاطه يغطي
جمـيع افـراد اجملـتـمع اذ يـبدأ اتـصـال الـفـرد باالعالم
من الطـفولـة وحتى الـشيـخوخـة . واالعالم يكـون فعاال
ـا يـقوم به مـن دور  في مكـافـحة في اجملتـمع بـالـنظـر 
عـنى احلـقيـقي هو الفـسـاد بكل انـواعه. فـاالعالمي بـا
مـن يــقــوم بــالــتــأشــيــر عــلـى الــصــواب واخلــلل وبــكل

هنية في ذلك  شجاعة واقدام وباعتماد ا
وتشـخيص االخـطاء واالنـحرافات والـسلـبيـات وبشكل
مــوضــوعي من اجل ان يــعــد االعالم الـســلــطـة االولى

وليس الرابعة
ان مـارس الـتــشـخـيص والـرصـد والـرقــابـة بـالـطـريـقـة
ــوضــوعــيــة الــتـي ذكــرت....اذ يــؤدي ذلك  وبــشــكل ا
مبـاشر الى كشف حاالت الفـساد وعدم التسـتر عليها
كـنـنا الـقول  ان االعالم وقبل اسـتـفحـالـها....وبـهـذا 
ــلـتــزم يـطــرح بـواقــعـيـة ــهـني وا ــسـؤول وا اجلـاد وا
االمـراض االجــتـمــاعـيــة الـتي تــصـيـب عـمــلـيـات ادارة
ـتـاجـرة بـالـنـقود الـشـأن الـعـام كـالـفـسـاد والـرشـوة وا
واالستـغالل  للمـنصب والسـلطة وجتـاوز الصالحيات
مع تنـاوله ظواهـر الفـقر والتـخلف والـبطـالة والـتضخم
واجلــهل واجلــرائم االخــرى الــتـي تــشــكل جــمــيــعــهــا
مولـدات للفـساد...فاالعالم هـنا وسيط مـا ب السـلطة

واجلمهور وبرسالته هذه  اطلق عليه السلطة
الرابـعة التي تـسهم في بنـاء الهيكل  الـسلطـوي للدولة
ـتـمـثل بـالـسـلطـات الـثالث (الـتـشـريـعـيـة- الـتـنـفـيـذية ا
والقـضائية). واالعالم كمـا يصفه اخملتصـون هو منبر
ارس من خالله اجلـمهـور دوره في تقـييم االداء حـر 
الــذي يـقــوم به اجلـهــاز  احلـكــومي واالداري وحتـديـد
مــواطن اخلــلل واالنـحــراف به . وبــهـذا يــكـون االعالم
ابرز اعمدة النزاهة . اقول ذلك والزمان تصدر عددها
7000 وانـا اكــاد اكـون  مــنـصــفـا حلــقـيــقـة ســاطـعـة
ومــجــردة من اجملـــامالت  هــو ان صــحـــيــفــة الــزمــان
الدولـية جسدت بشكل كامل مانـصبو اليه وما نتحدث
عـنه بـشـكل  يـجـعل  الـكل يـفـخر حـ تـذكـر صـحـيـفة
ية  مـتمـيزة في كـل مجاالت الزمـان ضمن صـحف عـا
االدب واالعالم والـسيـاسـة  وال نـبـالغ ح نـقـول انـها
ؤسـسات التي عـملت علـى مكافحـة االرهاب بكل من ا
اشكـاله   حيث ان اطاللتها تعني ادخال السعادة الى
ـا حتـمـله من تــطـلـعـات الـنـاس واقـتـراح كل الـبــيـوت 
مــشــاريع جتــلـب الــفــرح والــســعــادة لـــلــمــجــتــمــعــات
وخــصــوصــا اجملــتــمع الــعــراقي الــنــبــيل بــحــضــارته
وحـاضــره.  لـكــنـهـا اعــمـدة ســتـقف عــلى ارض هـشـة
سؤول ثلها قـريبا من ا عنـدما يكون االعالمي الـذي 
التـنـفـيذي او الـسـيـاسي الن وجـود مصـالح سـيـاسـية
ـتـعلـقـة بـالفـسـاد وبـهذا يـعـني حـجب نشـر الـقـضايـا ا
يكـون االعالمي متماشيـا مع السلطة ووسـائلها بسبب
خـضـوعه الى هـيـمـنة اجلـهـة الـقـريبـة مـنه وبـذلك يـفـقد
قـاتل شرفه حـ يهرب القـلم شجـاعته  مـثلـما يـفقـد ا
ـعركـة.. مبـارك للـزمان اصـدارها الـعدد 7000. من ا

متمنيا السرة حتريرها  دوام التفوق واالبداع....

ناهدة الدايني

وقـال نائـب محـافظ ديـالى مـحـمـد قـتـيـبة
الـــــبــــيــــاتي ( اقـــــدم اجــــمل الـــــتــــهــــاني
والــتـبــريـكــات  لـكــادر صــحـيــفـة الــزمـان
ـنـاسـبــة صـدور الـعـدد 7000 الـدولـيــة 
تلـك الصـحـيـفـة التـي دخلت الـى كل بيت
ـالي ومـعــــــــمل ومـصنـع والى قـلوب ا
في بـــقـــاع االرض من مـــشـــارقـــهــا حـــتى
مـغــاربـهــا كــونـهــا تـعــد ضـمن الــصـحف
ية وتصدر بعدة طبعات دولية وتلم العا
بـــكـــافـــة اخـــبــار الـــعـــالم الـــســـيـــاســـيــة
واالجــتـمــاعـيــة واالقـتــصــاديـة والــفـنــيـة
وغـيـرهـا من االخــبـار االخـرى كـمـا انـهـا
ـــــقــــاالت ابـــــدعت فـي مـــــجــــال نـــــشـــــر ا
واالخـتــراعـات ألصــحــابـهــا  نـقــول نـعم
لـلـزمـان الـدولـيـة وحتـيـة لـلسـواعـد الـتي
تعـمل بهـا وجلمـيع طـبعـاتهـا الدولـية ...

ـــتـــمــــيـــز الـــذي اتــــســـمت به االعالمـي ا
ــوقـرة  .. مـع كل االمــنــيـات جــريــدتــكم ا
ــزيـد من الـنـجـاح  الـبـاهـر بـالـتـوفـيق وا

بعون الله تعالى) .
من جــانــبـه هــنــأ مــحــافـظ ديــالى مــثــنى
الـتـميـمي  ( الـزمـان)  مـبـاركـا لـلـعـامـل
فـــيـــهــا جـــهـــودهم اجلـــبـــارة   واصـــفــا
مسيرتهـا بأنها (وطنـية اختارت الوقوف
مع الـشعب الـعـراقي والـدفـاع عن حـقوقه
وتضحـياته انطالقـا من كونهـا الصادحة

باحلق دائما ).
 مـؤكـدا ان (هـذه اجلـهـود اوصـلـتـكم الى
مــصـاف الــصــحـفــيــ الـكــبــار مـتــمــنـ
للـجـميع في اسـرة اجلـريدة  دوام الـتألق
واالزدهار واالرتـقـاء في سمـاء الـصحـافة

واالعالم خدمة للعراق احلبيب).

ـوفــقـيـة مـتــمـنــ لـهـا ولــكـادرهــا دوام ا
والـنـجـاحـات الـظــافـرة في مـجـال الـعـمل

واالبداع) . 
وهــنـأ مــديــر قــسم االعالم في مــحــافــظـة
ديالى ياسر بـدر ( الزمان) بـصدور العدد
الكها التوفيق والنجاح 7000  متمنيا 
ـستـمـر في أداء رسـالـتـهم الـصـحـفـية  ا
مــضـــيــفـــا (ان لــــــهـــا صــدى قـــويــا بــ
ـهـنـيـتـهـا الـصـحف احملـلـيــة  والـعـربـيـة 
العالـية وحيـاديتهـا فـــــــهي تمـتلك كافة
ـتـابـعـاتـها ـهـنيـة  مـقـومات الـصـحـافـة ا
اجلـــادة لــلــمـــشــهـــد الــثـــقــافي والـــفــني
ـواكـبـتـهـا االحـداث احملـلـيـة والـعـربـية و
والدولــيـة  وقـد غدت مـدرسـة لـلصـحـافة
ـواطن الـعـراقــيـة  وتــمـثل لـســان حـال ا

العراقي . 

وارسل مدير عام دائرة صحة ديالى علي
حــســ الـتــمــيــمي ومــديــر اعالم صــحـة
ديـالى فــارس الـعـزاوي بــطـاقـات تــهـنـئـة

للصحيفة.. 
وكــتب الــتــمــيــمي في بــطــاقــته (خــالص
الـتـهـاني والـتـبـريـكـات الى اسـرة جـريدة
الـعــريـقـة ــحـتــواهـا  الـزمــان الـكــبـيـرة 
بتاريـخها لـكونهـا تتصـدر قائمـة النجاح
في سـماء الـصـحـافـة احملـليـة والـعـربـية
ـــزيــد من الـــتــألق داعـــيــا لــلـــجــمـــيــبع 
والنجاح). فـيما قال الـعزاوي (ال يسعني
في هـــذا الـــيـــوم اجلـــمـــيـل اال ان اتـــقــدم
بـأسمـى آيات الـتـهـاني والـتـبـريـكات الى
ـنـاســبـة صـدور اسـرة جــريـدة الـزمــان 
ــزيـد الــتـقـدم الـعـدد 7000 داعـيــا لـهم 

والنجاح).  

تالق ألقاً تباركُ لهم فتزيدُ ا
ونوراً على سلم الناشئ

للقمةِ ترقيهم
َ وحتسنُ التكر
لكلِ عطاءٍ جميل

اليومَ.. كان احتفالُها
بكاتبِها زيدٍ احللي
عن إصدارهِ االخِيرُ

ومٍن قبلِهِ كان
لكل كُتاَّبِها احتفال وتَكر
عن كل اصدارٍ منهم جديد

فسالماً على الزمان
ح تُصبح علينا

في كل صباح بعددٍ جديد
وسالماً على مؤسسها
وعلى من أدامَ تأَلقها

في عيون محبيها 
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عمان

حــضـرة الــسـلــطـة الــرابـعــة واألسـرة
ـتمـسكـة برسـالة الـزمان الـصحـفيـة ا
ولم تـتـخل عـنـهـا في احـلـك الـظروف
وعـــقــبى االحــتــفـــال بــصــدور الــعــدد
ا  10000اآلف فلر
نـــــــــــعــــــــــيـش
لـنـشـارككم
االحتـفال

     .
                      

احمد عبد
اجمليد
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بغداد

قَلم نحنُ والزمانُ حرف وقرطاس
نـسـعى وعـلى صـفـحـاتِـهـا سـعـيُـنـا

يُرى
جتمعُنا في كلّ زاويةٍ قراءة ومقالُ
واحوالُ الزمالءِ ال تغِيبُ عنها

تــــشــــاركُ اجلـــــمــــيـعَ في االفــــراحِ
واالحزان

بـاخـبـارهـا اخلـفيـفـة والـطـريـفـة مع صورة
مـلونة كبيرة حتتل اجلانب العلوي االيسر
من الــصــفـحــة مع ثـبــات وجـود عــمـودين
صـحـفيـ عـلى اجلانـبـ االول في االعلى
ـيـنـا والـثـاني في االسـفل يـسـارا وعادة
مــا يــكــونــان لــكــتــاب مـهــمــ يــبــحث عن

واظب. مقاالتهم القار ا
ان كـل مــا ذكـــرته اعـاله يــرجـع الى وجــود
مـصـمم جيـد يـتمـتع بـذوق فني رفـيع وهو
قــار جـيــد في ذات الـوقت كـي يـسـتــطـيع
ـسؤول االعـلى من الـتـصـرف عـنـد غـيـاب ا
الـتحكم بـالعنـوان او اخلبر عـند الضرورة
يز ـوضوع  وما  ـساس بجوهر ا دون ا
جـريـدة الزمـان وجـود مصـممـ مـحتـرف
لــهم بــاع طــويل في الــصــحــافــة بـدأوا مع
اولى اعـداد اجلريدة عندمـا صدرت ببغداد
 وهـذا يسهل عـلى هيئة الـتحريـر عملهم 
فـالقـسم الفني لـلجـريدة قائم بـعمـله بأكمل
وجه وبــحــرفـيــة فــنـيــة عـالــيــة جتـعل من
رئــيس الــتـحــريـر د. احــمـد عــبـداجملــيـد ال
ــرحــلـة االخــيــرة بــوضع يــتــدخل اال فـي ا
ــســات جــوهــريــة مــهــمــة عــلى تــصــمــيم
اجلـــريــدة نـــتـــيــجـــة خلــبـــرته الـــطــويـــلــة
ـتـراكـمـة في الـصـحـافـة الـورقـيـة تـكـون وا

عونا ورصيدا مضافا للمصمم.
الف مــبـارك جلــريـدة الـزمــان هـذا الــثـبـات
والــرســوخ في حــضــرة صــاحــبـة اجلـاللـة
وهـي تـــكـــمـل الـــعـــدد (7000) ولــــيس من
الـسهل على اي جريـدة في بالدنا الصمود
وسط مـوجـات الـتـناقـضـات والال عـقالنـية
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بغداد

فـي كتـابه (انـتـاج واخـراج الـصـحف) يرى
د. مــحـمـد خـلــيل الـرفـاعي ان : الــتـصـمـيم
الــصــحــفي هــو عـمــلــيــة وخــطـة مــنــظــمـة
تـستهـدف استثمـار العنـاصر التبـوغرافية
إلجنــاز صـفــحــة أو مـجــمـوعــة صـفــحـات
تـراعي فيها اجلوانب الوظيفية واجلمالية
واشــبــاع حــاجــات الــقــار من الــنــاحــيــة

اجلمالية.
الـتـصمـيم ألي جريـدة هـو عمـليـة مـشتـركة
تـبـدأ من الـرأس (رئيس الـتـحريـر او مـدير
الـتـحـرير) لـتـنتـهي عـنـد القـسم الـفـني ب
ـصـمم الـذي عـلـيه ان يـرضي اذواق يـدي ا
اآلخـرين  والن الـتـصـمـيم مـزيج بـ الـفن
والـعـلم والذوق الـشـخصـي  يهـدف جلذب
انـتـباه الـقـار واثارة اهـتـمامه الـذي يرى
شـكـل اجلـريـدة قـبل مـطـالـعـة مـضـمـونـهـا

والـتصميم يحدد مالمح اجلريدة من حيث
عدد االعمدة وتبويب الصفحات .

قدمة سنقف سـريعا عند عملية عـبر هذه ا
االخــراج الـصـحــفي جلـريــدة الـزمـان وهي
تـــكـــمل (7000) يـــوم مـن عـــمـــرهـــا ومـــعه

اصدرت (7000) عدد .
تــتـمـيــز جـريــدة (الـزمـان) عــبـر اخــراجـهـا

زايا عدة منها: الصحفي 
الـبنـاء العـمودي بـ (9) اعـمدة بـعرض -
ـيـجر 3.5 سم وقـلـيل مـا تـستـخـدم نـظام ا

إال إذا اقتضت الضرورة عند التصميم.
فـي الــصــفــحــة االولى تــشــغل صــورة -
سـاحة الـعليـا للـجريـدة يسـتطيع مـلونـة ا
عن طــريـقـهــا الـقـار ان يـقف عــنـد اخلـبـر
األهـم والـذي يـكــون حـديـث الـســاعـة الـذي
يـصـمم احيـانـا محـتال كل االعـمدة الـتسع
ورأينا هذا في العدد (6951) خلبر فاجعة
مـــســتــشـــفى ابن اخلـــطــيب مـع صــورتــ
كـبيرتـ شغلت مـساحة (7) اعـمدة. وجند
في الـصفـحة االولـى ايضـا صورة صـغيرة
ـسؤول او شخصية مـهمة ورد اسمها في
خـبـر ويـحـتل اعالن اسـفل هـذه الـصـفـحة
يـشغـل عرض الـصفـحة بـالكـامل وبارتـفاع
 8.5سم. ويـتـغـيـر هذا الـتـقـلـيد  بـالـنـسـبة
ـتفق سـاحة ا لالعـالن بحـسب اهمـيتـه وا
ـــعــلن وتـــوجـــد عــادة  في عـــلــيـــهـــا مع ا
الـصفحة االولى 6-7 اخـبار  شكلت هوية

خاصة للجريدة.
االنـتشار اجليد للعمود الصحفي على -
الــصـفــحــات الـداخــلـيــة لـلــجــريـدة بــشـكل

ـ الــصـفـحــات ويـسـارهـا مــتـوازن في 
لــكـثــرة كــتـاب اجلــريـدة جنــد احـيــانـا (3)
اعـمدة صحفـية في الصفـحة الواحدة على
الـرغم من تـقـليص عـدد صـفحـات اجلـريدة
ـالـيـة بـسـبب الـركـود نـتـيــجـة لـلـضـائـقـة ا
االقـــتــصـــادي وجــائــحـــة كــورونـــا وتــأثــر
اجلـريدة بهمـا إال ان وضع اكثر من عمود
في الـصفـحة مـيزة حتسـب للجـريدة بـأنها
عروف قـد استقطـبت الكتاب اجلـيدين وا

. الذين يتمتعون بثقة القار
وضع الـصورة في اماكنهـا الصحيحة -
بـالنـسبة لـلمـوضوعات وعـدم اقحـامها بال
مـبرر واختفاء (البوكسات) الال مبررة في
اغـلب صـفحـات اجلريـدة   يـعكس رصـانة

اجلريدة في التصميم الفني.
وجــود تــوازن رائع بـالــنــسـبــة حلـجم -
ونــوعـيـة الـعـنـوانــات واسـتـخـدام (فـونت)
واحـد يتغـير حجمه بـحسب اهمـية اخلبر
ـــا يــشــعــر مع تـــوزيع رائع لـــلــفــراغــات 

طالعة . القار براحة عند ا
تــتـمـيـز جــريـدة (الـزمـان) بــصـفـحـة ال -
تشبه صفحات اجلرائد الباقية اال وهي ما
قـبل االخـيـرة واجـمل ما فـيـهـا زاوية (فالن
الـفالني) التي تـنقل بشـكل مختـصر اخبار
جنـــوم اجملــتـــمع من مـــثــقـــفــ وفـــنــانــ
ـيـزة وهي زاويـة مـقروءة وشـخـصـيـات 
ـــكن ألي جـــريـــدة ان بـــشـــكـل واسع وال 
تـقلدهـا في هذا الن اصبـحت عالمة خاصة

بجريدة الزمان .
تــتـمـيـز الـصــفـحـة االخـيــرة لـلـجـريـدة -

الـــــتي تـــــعــــصف
بــــــــاجملـــــــتــــــــمع
الـــــعـــــراقي  ان
تـــــنـــــتـــــظـم في
الــــــــــصــــــــــدور
وتـــــــــكــــــــــسب
الـــــــــــقــــــــــراء
وتــــتـــواصل
مــــــعـــــهم اال
نـــــتــــيــــجــــة
ـــــانـــــهــــا ا
بـــالــرســالــة
الـــســامـــيــة
الـــــــــــــــــــتـي
تـــضـــطـــلع
بـــــــــــهــــــــــا
الـصـحـافـة
الـــورقـــيـــة
وهــــــــــــــــــي
تــواجه هـذا
الـــــــــــــــــــزخـم
الـــــهـــــائـل من
الـتـحـديـات في
الــــــــــعـــــــــصـــــــــر

االلــــــكـــــتــــــروني..
هــنـــــــــيـئـا لـلـزمـان
كـل تـــــــمـــــــيــــــــــــــــــز
وابــــــــــــداع فـــــــــــهـــــــي
تـــــســــــتـــــحق الـــــريـــــادة

واجلدارة.

قـصـة الـصـحافـة الـعـراقـيـة قـصـة تأريخ
الـعـراق وشـعـبه ومـثـقـفـيه الـذين كـتـبوا

شرق ...  تأريخه العظيم ا
فـمـنذ  تـعـيـ الـوالي مـدحت بـاشـا على
الــعـراق جـلـب مـعه مــطـبـعــة من بـاريس
وصــارت تــطــبع فــيـهــا اجلــريــدة وكـان
الــهـدف االســاسي لــلـجــريـدة هــو اعـادة

ـواطن والسلطة. فـتقدة ما ب ا الثقة ا
ويـــشــكل ظـــهــور هــذه اجلـــريــدة عالمــة
حتــول بـارزة وانــعــطـافــة لــلـتــحـول إلى
احلـيــاة احلـضـاريـة والــتـقـدم الـذي كـان
يـــتــســـارع في الــعـــالم وخــصـــوصــا في

أوروبا.
والــزوراء الــصــحــيـفــة الــرســمــيــة الـتي
أسسها الكاتب أحمد مدحت أفندي وهو
في الــوقت نـفــسه أول من تـولـى رئـاسـة
الــتــحــريـــر فــيــهــا. تـــوالهــا بــعــده عــدة
شخصيات ابـداعية وثقافـية عراقية كان
اخـرهم الــشـاعـر الـكـبــيـر جـمـيل صـدقي
ـهم والوحيد صدر ا الزهاوي. . كـانت ا
لــنــشـر االخــبــار واالبـداع الــثــقــافي بـ

الناس .
ثـم جــاءت االحـــداث لــيـــتــطـــور الــعــراق
وثـقـافـة شـعــبه ومن الـعـهـد اجلـمـهـوري
وتأسـيس العـديد من الـصحف الـوطنـية
السياسية واالدبيـة والفنية وكذلك حتى
صــحف ومــجالت االطــفـال ... وتــغــيـرت

الــدنـيــا ومــا فــيــهــا .. لــيــتــغــيــر احلـال
بــالــعــراق  .. ومـن هــذا الــتــغــيــيــر جـاء
صــدور الـعــديــد من الـصــحف واحملالت
الــتي تـواكـب االحـداث اجلــديــدة وكـذلك
لـتمـثل االحـزاب والـفئـات اجلـديـدة التي
ظــهـرت صــورتـهــا واراداتـهــا الـوطــنـيـة
الــسـيـاســيـة لـتــتـمـاشـى مع اهـداف تـلك
االحزاب واجلهات ...لـكن يتوجب عـلينا
الـقـول ان لـيس كل صـحـيـفـة صدرت وال
مـجـلـة طـبـعت كـانت تـمثـل واقع وهـموم
ــواطن الــعــراقي ومــواكــبـتـه لالحـداث ا
بكـل حيـادية وانـصـاف ... ونأتـي لنـقول
ـنصف بان صـحيفـتنا رأينا الـصادق وا
ـفـضـلـة ( الـزمـان ) كـان لـهـا احملـبـبـة وا
ـؤثر في نقل االخـبار بكل هم وا الدور ا
صـــدق ومن مــــنـــابع اخلــــبـــر الـــرصـــ

والهادف بال زيغ او تشهير ... 
ـلـؤهـا الـفرح والـيـوم نـشـارك بـقـلـوب 

احتفال صحيفة اجلماهير ( الزمان )
بــوصــول عـددهــا الى 7000 وهـذا
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الــتـــفــريط بــاي جـــزء من أراضــيه او
حــقــوقه الــدولــيــة في الــبــر والــبــحـر
واجلــو  ولــذك حــرصت دائــمــا عــلى
ائية مع كل االطراف حقوق العـراق ا

اجملاورة للعراق . 
ودعت دائـما الى تـعزيـز هيـبة الـدولة
وسيادة القانـون والسيطرة على امن
الـــبالد وثــرواتـه   صــحــيـــفــة بــهــذا
الــــنـــهـج كـــانـت ومـــازالت مــــطـــلــــبـــاً

جـــمـــاهـــيـــريـــاً االمـــر الـــذي ادى الى
اســتـمـرارهـا في الـصـدور والـوصـول
الـى الــــعـــدد  7000  فـــالـف حتــــيـــة
وتهنئة لصحيفة الزمان ادارة ومالكاً
وبارك الـله باجلـهود الطـيبـة  لرئيس
حتــريـرهــا الـدولي واحملـلـي عـلى حـد

سواء . 
{ استاذ متمرس دكتور
ي عراقي اكاد

∑∞∞∞

∑∞∞∞

احـــتــــجـــبت جُـل الـــصـــحـف الـــتي
ـنـصـرمـة إثـر صـدرت خالل االعـوام ا
الـتـغيـيـر في شـكل النـظـام الـسيـاسي الـذي شهـده الـعراق 
وتـالشت كأوراق اخلـريف  وأضـحت ارقامـا وأسـماء تـذكر

على صفحة تاريخ الصحافة.
 فقد صدرت  350 صحيفة ببنية وخطاب مختلف يكشف عن
حالة الـتشظي اإلعالمي الـذي ال تضبـطه تشريـعات وقوان
هنية . فالصحافة هي عايير األخالقية وا فضالً عن غيـاب ا
الوجه االخر للـنظام السياسي واالجتماعي السائد في البلد
 ومستوى حرية الصحافة يشير الى حرية النظام واجملتمع
 لـذلك اخـذ اجلــمـيع يـطــرح مـا يـعـتــقـده ومـا يـفــكـر به بـعـد
سنوات من القهر السياسي وقمع حرية التعبير عن الراي .
وألن الــصـحـافـة تـؤدي وظــيـفـة اسـاسـيــة هي اخـبـار الـنـاس
علومات  فقد كان اجلمهور يبحث عن االخبار وتزويدهم بـا
ـعـرفـة الـتي ظـلت مـجـهـولة الـتي تـشـبع حـاجاتـه وغريـزته بـا

عقوداً .
بـيـد أن ثـمـة جـمـهـوراً مـتـشـكـكـاً يـشـكـو من غـيـاب احلـقـيـقـة
ـصـداقـيـة والدقـة الـتي تـتـنـاولـهـا تـلك الـصحـف لألحداث وا
ـكـتـنـز بـاالزمات والـوقـائع الـتي يـشـهـدهـا الـواقع الـعـراقي ا
والصراعـات واخلطابات التي اتسمت بالكراهية  في احاي

كثيرة .
ا انعكس على الواقع الصحفي الذي يعاني غياب مواثيق
تـطـفلـ وتراجع العـمل الـصحـفي جراء دخـول الـطارئـ وا

عددها ولم يبق من مئات الصحف اال عدد قليل . 
ــسـتـقـلـة الــتي تـعـد صـحــيـفـة الـزمـان االبـرز ان الـصـحف ا
عضالت  وحتدي شحون با تواجه اليوم  حتديات الواقع ا
ـشهد االعالمي الـتطور الـتكـنولـوجي الذي اضحى يـتسـيد ا
واطن الـصحفي ـعلومـات والصـور وظهـور ا بـسرعـة تدفق ا
دونات ونحو ذلك . إذ يكتب  يوميا مليون كلمة في العالم وا

تنوعة. علومات واالخبار اخملتلفة وا حتمل ا
غيـر ان االهم الـذي تـعمـل علـيه الـزمـان هو الـتـحـقق في دقة
ـعلـومـة الـتـي تـعـد أحـد أهم عـنـاصـر الـصـحـافة  وصـحـة ا
ا والـتزامـهـا إزاء نقل احلـقـيـقة ومـراقـبتـهـا لعـمل الـسلـطـة 

يخدم اجلمهور .
وإسـهامـها الـدؤوب بتـنويـر القراء مـن خالل محـتوى االنواع
ـهنية وعـلمية إلضـاءة طريق الناس الـصحفيـة التي تطـبقها 
ـبـادرات وجـهـود ـوذجـا صـحـفـيـا  الـذين يـجـدون فـيـهـا ا
ــبـدع األســتـاذ ســعــد الـبــزاز ورئـيس مــؤسـســهــا الـكــاتب ا
ـائـز الـدكـتـور احـمـد عـبد ي والـصـحـفي ا الـتـحـرير االكـاد
اجملـيـد وكل كــادر الـصــحـيـفــة وكـتـاب الــرأي األعالم الـذين
ــا حتـمل من رؤى تـمــتـاز بـهم الــزمـان لــتـســهم كـتـابــاتـهم 
وأفــكـار لالرتــقـاء بــثــقـافــة اجملـتــمع كي يــصـبــحـوا اســيـاداً
ألنـفـسـهم تـدفـعـهم الى احلـريـة وأكـثـر من الـرضـا بالـواقع 
وصناعـة رأي عام ذو قدرة على التـأثير في الدولة من خالل
شاركـة في صياغة القرار السـياسي  . بوصف الصحافة ا
كن جتـاوزه بالـرغم من تضـخم وانتـشار رافـدا تنـويريـاً ال 
وسـائل االعـالم والـتواصـل االجـتـماعـي الـتي غـدت مـنـافـسا
شديدا . خطفت بريق الصحافة ولكنها لم تخدش هيبتها .
ـقـراطــيـة مــثـلـمــا يـرى الــكـاتب بـيـل كـوفـاتش فـاحلــيـاة الــد
شاكل غـرضهـا احلقـيقي هو حـرية االنـسان ولم يـكن احلل 
ـا مـحــاولـة حتـسـ ـقـراطــيـة هـو الـتــخـلي عـنــهـا  وا الـد

مهارات الصحافة وثقافة اجلمهور .
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فـي هــــــــــذه االيــــــــــام وبــــــــــعــــــــــد
مــضي اربــعـــة وعــشــرين عــامــاً
اًعــلـى صــدورهــا حتــتــفل صــحــيــفــة الــزمــان  بــاصــدارهــا

العدد (7000) ….   
لـقـد كـانت اجلـريـدة ومـا زالت حتـمل هـمـوم الـعـراقـيـ بـكل
ـزيد من شرائـحـهم  ومـشاربـهم الفـرق ب الـعـراقيـ اال 
الـــــعـــــطــــاء والـــــعـــــمل واالبـــــداع خلـــــدمـــــة بـــــلـــــدهم  وهي
تـطـرح  بـثـقـة مـشـاكل اجملـتــمع ومـعـانـاته مـتـجـردة من كل
اشـكال الوصـاية والهـيمنـة التي عمت مـجتمـعنا الـعربي هذه
ـال وحـمـلة الـسالح والـسـلـطة االيـام  وسـيـطـرة اصحـاب ا
غــيـر الـقــانـونــيـة عــلى وسـائـل االعالم اجلـمــاهـيــريـة ومــنـهـا
ـتـنفـذين وحـظر الصـحـافة والـتي ارتـهنت  بـيـد االحزاب وا
االصوات التي تـعالج مشاكل اجملتمع ومعاناته لتتحول الى
بـوق دعائي واداة من ادوات الـبـروبكـانـدة تزمـر و تـطبل لـها
دون. ان تـــتـــبــنـى مع شـــديـــد االسف اي مـــشـــروع يـــخــدم

الشعب.
وهنا من حق صحيفة الزمان ان حتتفل وهي واثقة كل الثقة
بــان مــا تـطــرحه من أفــكــار بــعــيـد كل الــبــعــد عن اي جــهـة
شـخــصـيـة او نــفـعـيــة انـنـا الــهم االول واالسـاس هــو تـبـني
ـسـؤولـيـة وامـانة في مـشـاكل اجملـتـمع ووضع احلـلـول لـها 
  حتية وتقدير سؤوليـة االجتماعيـة  ظل اجواء غابت فيـها ا
للعامل في هذه الصحيفة ومبارك احتفالكم وكل عام وانتم
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ـدة ودعــنـا االديب والـكـاتب والـصـحـفي
(رزاق ابـراهـيم حـسن) ,الـرجـل العـصـامي
الـذي تـفـرد عن غـيـره بـأسـلـوب خـاص في
كـتـابة الـشعـر والـنقـد والفـنـون الصـحفـية
االخرى  ,غـادرنا بعد رحلة عطاء تواصلت
عــلى مـدى نـصف قــرن في خـدمـة الـعـراق.
وت حـق مكـتوب لم يـسلم مـنه االنبـياء فـا
وهـم اشــرف اخلــلـق مع عــلـــو مــكــانـــتــهم
ورفـــعـــة مـــنــزلـــتـــهم . فـــمـــا كــان عـــليّ اال
االسـتـمـرار في الـدفـاع عن احلـقـيـقـة ونقل
مـعـاناة الـناس وانـا اشعـر يومـا بعـد اخر
ـســؤولـيــة الـكــبـيــرة الـتي وقــعت عـلى بــا
عـاتقي  مع زمالئي االخـرين الذين ابادلهم
اطـراف احلديث لـلخـروج من زحمـة العمل
مل. فتـارة اناقش بعض وروتـ احليـاة ا
احلـيثيات مع مـديرة التحـرير الست (ندى
شوكت)  ,الـشخـصية الـفريـدة التي تتـميز
بـالهدوء والـتنظـيم والصدق والـتفاني من
اجل عـمـلـهـا الـذي تـواصـله حـتـى سـاعات
مـتأخرة من اليوم ,واتـذكر ايضاً ,كنت مع
زمـــيالتي فـي مــطـــبخ الـــتــحـــريــر (دالـــيــا
تعا معها وشـيماء وتمارا) نقضي وقـتا 
اللـتقاط الـصور او البـحث في موضوع ما
يــخص الـعـمل  ,فــهي مـثــال لـلــمـرأة الـتي
يـحتذى بهـا من عفة وكرم واخالق  ,واحد
االعـمدة الصـحفية الـشامخة,وامـا االستاذ
(شــكــيب كــاظم)  ,الــنــاقــد والــكـاتـب الـذي

ومــطـاولـة لــكـنــهـا حتـرف احــيـانــا مـجـرى
ـخـيـلـة بـعـيدة افـكـاري .. لـكـنـني لـم اوت 
ـدى ,فــتـذكـرت حلــظـات هـيــجت بـداخـلي ا
االسى وااللـم واخرى عـشت فـيـهـا الـبـهـجة
والـــفـــرح حـــتـى راودتـــني احـــاســـيس قـــد
اضـعت فيها اخليط في حلظة شرود ذهني
ـا ينبغي ـشقة اعمق   ,ايـام وانا اشعر 
الني فـقدت عزيـزا وما اعظم لـوعة الفراق ,
فـكـان لرحـيل الـزميل (صـباح عـبـد الغـفور)
اثـر في قلـبي كنت اخـشى فقدانه ,والسـيما
ان وعـكـته االخـيـرة كـانت مـفـاجـئـة .. حتى
ـطـر لـيـخـبـروني رن هـاتــفي صـبـاح يـوم 
بـوفـاته  ,فــكـان الـنـبـأ قـاســيـاً وصـاعـقـاً لم
اصــدق حــتى رايت جــســده مـســجى داخل
الــواح خــشــبــيــة وزوجـتـه وجناله اســامـة
واحـمد وصـهره عـمر االسدي يـخاطـبونني
(رحـل صـديــقك)  ,حــيــنــهــا اقــشــعـر بــدني
واغــرورقـت عــيــنــاي بــالــدمــوع وانـا اودع
زمـيلي الى مـثواه االخير ,فـارقنا عـلى غير
عـادته دون وداع  ,ومـضـيـنا بـعـده بـأحزان
ـوت في خطف االحـبـة لكن ثـقـال . يتـفـ ا
ـرة جتـسـد بـفــقـدان الـزمـيل الـراحل هــذه ا
ابـي سـيف (مـنـذر عـبـد عـبـاس) ,الـذي كـان
ـعـشر يـتـمـيـز بانـه صديق اجلـمـيع طـيب ا
صـــاحـب حـــنـــكـــة ودرايـــة مـــلم بـــكل شيء
وبـسـاطـته تنم عن ذات مـحـتـرمة ومـجـافاة
واضـحـة لكل مـثالب الـتكـبر  ,وبـعد رحـيله

الــذي يـبـني ويـنـشئ أنــفــسـاً وعـقـوال. هـو
كـذلك مـربي االجيـال كالـبحـر الزاخـر الذي
نـنـهل مـنـه الـعـلوم ,فـنـرتـقي ونـزداد عـلـما
على علم ,ومهما قلت وكتبت فال اقدر على
وصـف رمز وطني وجنم  متـألْلئ في عتمة
الـسـمـاء ,احـد اركـان الـصـحـافـة واقـالمـها
الـبارزة عنوانا وصفة  ,جـبال شاهقاً وقمة
بــلـغت الـكـمـال او شـارفت ,ال يـنـازعـه احد
وال سلطة تعلو على سلطة عقله ورجاحته
او حـجة تـسمـو على حـجته ,تـواق الكـلمة
فـردة يحوك جـمال ويصـوغ معاني انـيق ا
,تـعلـمت منه الـكثـير ومـا زلت اتعلم  ,فـهو
مــدرسـة شـامـلــة ال تـتـكــرر ابـدا. ان زحـمـة
الـعـمـل الـصـحـفي الـيـومي تـتـطـلب صـبـرا

كــانت الـبـدايـة يـوم حـط طـائـري في أفـيـاء
روضــة (الـزمـان) وعـلى فــ من أفـنـانـهـا ,
ـعطاء وغـصن من هذه  األغـصان الطـيبة ا
ـدرسـة التـي ال تبـخل عـلى طالبـها  ,هـذه ا
ـنهج ـعـلومـة الواضـحة  ,وا ومـريـديهـا با
الــقــو وأنــهــا تــتــعــهــد الــشــداة  ,الــذين
يـخطون خطـواتهم االولى في طريق العمل
ـضــني الـذي أحــبـبت دروسه الــصـحــفي ا
ــيـا ونـقـلت مـا حــصـلت عـلـيه أثـنـاء أكـاد
دراســـتي إلى واقع الــعــمل  ,كـــيف يــكــتب
قابلة قال الصحفي وكيف هي ا اخلـبر وا
علـومة من مـصادرها. واسـاليب اسـتقـاء ا
ابــصـرت الـنــور في عـالم الـصــحـافـة وبـ
جـناحي (الـزمان) تـرعرعت  فـتحت امامي
بالط صـاحـبة اجلاللـة النـهل من سـواقيـها
ـعرفـة حـتى رأيت اسمي الـكـتابـة وفـنون ا
ـقـاالت الـتي اكـتـبـهـا ويـعـتـلي تارة يـذيل ا
االخـبـار والـتـقاريـر الـتي اعـدها  ,الشك ان
سؤولـة ركيزة احلياة النها االداة الـكلمة ا
ؤثر في االقناع وتغيير ـعبرة عن الفكر ا ا
االنـطباعات  وها نحن نكـحل اعيننا بهذه
ـتـمـيـزة (الـعدد 7000) النـتـهـز ـنـاسـبـة ا ا
الــفــرصــة واعــرب عن شــكــري وامــتــنــاني
ستقل وتـقديري لرئيس مجموعة االعالم ا
ـبادرات االسـتـاذ (سـعـد الـبـزاز),صـاحـب ا
االنـسـانـيـة الـتي تـنم عـن شعـوره الـوطـني
جتــاه ابــنــاء بــلــده  ,وكــيف ال وهــو راعي
الـثقافة والفن واالبداع ,كر النفس وريث
الــعـزة واإلبــاء والـشــهـامـة ,يــذكـرنــا بـكـرم
حــا الـطـائـي عـنـدمــا مـرت عـلى الــبـيـداء
سنة قحطٍ شديدة فجفت األرض وأمحلت,
ـا تـقــتـات عـلـيه األغـنـام ولم تــعـد جتـود 
ـطر. ضـاق احلال واحلـيوانـات النقـطاع ا
بــالــنــاس  ال حـبــوب لــصــنع الــدقـيق وال
أغنام يشربون حليبها أو يأكلون حلومها
حــتى األبـل الــتي تــعــرف بــصـبــرهــا عــلى
الـعطش أصبحت هزيلة. بكى صغار القوم
مـن اجلوع وحـارت األمـهـات مـاذا يـفـعلن?
فــمـا كـان مـنــهن إال أن أصـبـحن يــتـحـايـلن
عـلى الـصغـار لـينـاموا فـتـخف عنـهم وطأة
اجلـوع. في ليلـة وبعد انقـضاء شطـر منها
 وإذا بــامـرأة تــرفع طـرف اخلــيـمــة فـقـال
حـا من هذا? فردت جارة لك يا أبا عدي 
جـئـتك من عـند صـبيـة جـياع ال يـكـفون عن
الـبكاء من شدة اجلوع. فـقال لها إئت بهم.
فـقالـت امرأته لـقد نـام أطفـالك وهم يبـكون
مـن اجلـوع ومــا وجــدت مـا تــطــعـمــهم به,
فـكـيف بـهـذا? فـكـان رده والـله ألشـبـعـنكم.
وقـام من فوره إلى فرسه فـنحرها ثم أوقد
نـاراً وطـبخ وأشبـع القـوم. هـكذا هـو (ابو
الـطيب) يـتدفق عـطاء وخـيراً بال انـقطاع ,
حتـتـار الــكـلـمـة في نـسج حـروفـا تـعـبـرعن
قــامــة صــحــفــيــة شــامــخــة فــاق وصــفــهـا
احلـدود,فـهـو ايقـونة الـصحـافة واالعالم ..
ابـن الــرافــدين ونـــهــريه دجـــلــة والــفــرات.
ولــلـصـحــافـة اســرار غـيـر مــعـلـنــة اال بـعـد
خــوض الــتـجــربـة واكــتــسـاب اخلــبـرة من
قــامــات لــهــا بــصــمــة واضــحـة ,كــنت ارى
الــبـحـر وال اجــرؤ عـلـيه ,حــتى اخـذ بـيـدي
مـــعـــلــــمي صـــاحب الــــفـــضل والـــرســـالـــة
الـسـامـية,رئـيس الـتـحريـر الـدكتـور (احـمد
عـبد اجمليد) الغوص في اعـماق هذا العالم
ـكـتـظ بـاخلـفـايـا واالحداث ,فـهـو الـواعظ ا
ــرشـــد والـــنـــاصح  ,ويـــعـــلم ـــوجـه وا وا
بــحـاجــتي قـبل ســؤالي ويـحــرص عـلى ان
اكـون في الـطـليـعة  ,يـقـول احمـد شوقي ..
ـعـلّم أن قُـم لـلـمـعـلّمِ وَفــهِ الـتبـجـيــال كـادَ ا
يــكــونَ رسـوال ,أعــلــمتَ أشـرفَ أو أجلَّ من

فــــــيــــــهــــــا
االلـــــــــــوان
والــــــصــــــور
كـأنـهـا لـوحـة فـنـيـة مـتـمـيزة  ,وال يـخـتـلف
احلــال بــالــنــســبــة لــلــزمالء خــالــد وعـادل
وخــلـود فــلـكل واحــد مـنــهم بـصــمـة ابـداع
مـؤثرة تنـوعت مالمحها ,اذ انـهم ينـحتون
الــصــور كــنــحــات يــطــوع احلــجــر ويــقـدم
اشـكاال ورسـومات فـنية بـأسلـوب تشـكيلي
,حـتـى بـشـيـر الـبـاكـسـتــاني بـرغم عـربـيـته
الـركيكة  ,اصـبح واحدا من اسرة اجلريدة
وال يــتـــردد عن تــقــد الــعــون وكــان عــلى
,فـي تهيـئة اجواء شارك الـدوام من اول ا
ـــنـــاســبـــات الـــتي دأبت (الـــزمـــان) عــلى ا
اقـامتهـا احتفـاءٍ بكتـابها ومـثقفـيها ,وذات
احلـال ينطبق على حارسي اجلريدة سيف
وجاري ,الـلذين يحرصـان على توفـير بيئة
هـنـية آمـنه لـلمـؤسـسة ولـلـعامـلـ فيـهـا 
واداء عـالـي ,نـعم يـا سـادة هـذه (الـزمان)
صــوت الــفــقــراء ومــنـصــة الــقــراء وقــبــلـة
الــبـاحــثـ  ,مــدرســة عال بــنــيــانــهـا فــهي
كـالـنـخـلـة بـاسقـة غـضـة االفـنـان مـعـطاء ال
حتـنيها الرياح ورطبها غذاء  ,زهرة يفوح
عمورة  ,فـراشة حتوم اريـجها في ارجاء ا
بـ الـزهـور ومـن نـداهـا تـورق االغـصان ,
بـــهـــا انـــاغي الـــزمن وادنـــدن عـــلـى اوتــار
شـــجــوني  ,كـــالــشـــمس تــشـــرق كل يــوم 
حـاملة معـها األمل لتطـل بشعاعـها الفكري
عـلى قـرائـهـا وتـنـيـر قـلـوبـنـا الـظـامئـة إلى
الــثـقـافــة لـتـحــول بـصـائــرنـا نـحــو سـبـيل
ـعـرفـة  ابـيـة وعـصـيـة تـواصل الـصـدور ا
نغـصات والتـحديات ,كانت ـنتـظم رغم ا ا
ومــا تـزال خــيـر مـعــ عـلى اداء الــرسـالـة
االخـالقـيــة والــوطـنــيـة ,اتــمــنى مـواصــلـة
ــســـيــر نـــحــو عـــقــود حـــافــلــة االبـــداع وا

باصدارات جديدة متميزة. 
ـاءة او اشادة ـا ا ال ارغـب باالطـالـة ولر
تـغـني عن حـديث طـويل  ,فـأقـول مـخـتـتـما
حـديـثي) ,الـزمــان) مـدرسـة مـهـنـيـة يـتـعـلم
فــيـهـا الــشـبـاب مــهـنـة الــصـحـافــة ومـنـهـا
يـــدخــلــون الى الــواقع ,وثـــانــيــة لــيس في
(الـزمان) مقص ورقيب  ,فـال رقيب فيها اال
ـهـنـة  ,فـالـكـلـمـة ضـمــيـر الـكـاتب وشـرف ا

مسؤولة .
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نـاجحاً من تلفزيـون بغداد وقد عُرف عنه
ـتطـور واألنـيق سواء تـفـكـيره اإلبـداعي ا
في الـصحـافة أو اإلذاعة أو الـتلـفزيون أو

. إدارتها جميعاً
كـمـا عُرف الـدكتـور أحمـد عبـداجمليـد بأنه
صـحفي نـاجح والمع سواء في التـحرير
أو اإلدارة
الــصــحــفــيــة أو
كـــتــابـــة عــمــوده
الـشـهـيـر "صـباح
اخلـير" الذي كان
ـــثــابـــة صــوت
الـــعــراقـــيــ في
الـتـعـبـيـرعن الـكـثـيـر من هـمـومـهم
وتـفـاصـيل حـياتـهم الـيـومـيـة وفي كشف
ـؤسسـات احلكـومية من اخلـلل في عمل ا
دون مـجـامـلة أو مـداهـنة ألي جـهـة كانت
ـهـنـة وانـشـغل بـهـا حـتى نال وقـد أحبّ ا

درجة الدكتوراه بامتياز..
وهـكـذا الـتـقت الـعـقل اإلبـداعي واالبـتـكار
يـة والتـجدد في قـيادة والـثـقافـة باألكـاد
دفة جريدة »الزمان «طـبعة بغداد بحيث
تــكــمل إحــداهــمــا األخــرى بـوعـي وذكـاء
ومـــــوضــــوعــــيـــــة وحسّ إعـالمي واضح
وعـمـيق. ومنـذ بدايـة صـدورها في بـغداد

عـبـداجملـيد.. حـيث الـتـقى األدب والثـقـافة
واإلعـالم في تفاعل هـاد ورص وخلّاق
اً شـعبيـاً وإعالميًا لـيكون االحـتفال تـكر
وثـقـافـيـاً واجـتـمـاعـيـاً وسـيـاسـياً وحـتى
إنـسـانيـاً تسـتحـقه بـجدارة واسـتحـقاق
تـــعـــضـــدهــا فـي ذلك قـــنــاة "الـــشـــرقـــيــة"

. تلفزيونياً
فــاألســتــاذ ســعــد هــو أديب وقــاص وقـد
أصـدر مجـموعة قـصصـة بعنـوان "البحث
عن طــيـور الــبـحـر" وكــان قـدّم بـرنــامـجـاً

 7000 جنـمـة مـضـيـئـة في سـمـاء اإلعالم
الـعراقـي والعـربي تكـمل عقـدها الـساطع
الــيــوم جــريـدة »الــزمــان «الــغــراء.. بــكل
جـدارة وامتياز.. وأقرر هنا ابتداء أن هذا
لـــيس مـــدحــاً أو مـــجـــامــلـــة ومع أنـــهــا
تـستحـقهمـا حقاً  إال أنـها ليـست بحاجة
إلـيـهـمـا بل لم تـسعَ إليـهـمـا قط انـطالقاً
ميز شرّف عبـر هذا اجلهد ا من سِـفرها ا
الـكبير من مؤسسها األستاذ سعد البزاز
وإدارتـها في بغداد من قبل الدكتور أحمد
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بغداد
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يـــنـــسج
مــقــاالته
بــأســلـو

ب مــــــحــــــتــــــرف
لـــــــــيـــــــــضـــــــــفي
جــــمـــالــــيـــتــــهـــا

ورونـقـهـا عـلـى الـقار  ,ال يـبـخل عـليّ في
ايـة معلومة او توضيح سواء اكان يخص
العمل ام خارجه ,حتى خالل مدة انقطاعه
عن الـــعـــمل فـــانه يـــبـــادر عــبـــر تـــطـــبــيق
الــواتـــســاب لــلــرد عن تـــســاؤالتي بــشــأن
ــفـردات , الــتـصــحـيـح الـلــغـوي لــبـعض ا
وذات مــرة ســألــته ,اســتــاذ شــكــيب كــيف
ـنزل ? والسـيـمـا  كنت تـقـضي وقـتك في ا
االحـظ انه يــداوم بــاســتـــمــرارعــلى قــراءة
الـــكـــتب ,فـــكـــان جـــوابه الـــقـــراءة واشــار
بـسـبابـته نحـو الكـتـاب هذا صـديقي. حـقاً
ان الــكـتـاب هــو اجلـلـيس الــذي ال يـطـريك
والـصديق الـذي ال يغريك والـرفيق الذي ال
ـلك كـمـا قـال االديب العـربي ابـو عـثـمان

عمرو  بن بحر اجلاحظ .
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كـمـا اذكـر زمـيلـي (حمـدي الـعـطـار وعارف
الـسـيد)  فـالـعـطار شـغـوف بقـراءة الـكتب
ومـحب لالستـطالع على الـثقـافات االخرى
اضـافــة الى انه يـتـمـيـز بـعـطـائه االبـداعي
الــغـزيــر والـثـر   ,امــا الـسـيــد فـهــو مـفـعم
بــاحلــيــويـــة والــنــشــاط ويــنــجــز اعــمــاله
بسالسة وهدوء, ونـفس احلال لزميلنا في
قــسم الــريــاضــة الــذي اراه خــفــيف الــظل
ـلم بــعـالم الــريـاضـة , ) ا (ســاري حتـســ
والسـيمـا كرة الـقدم ,وكـذلك االسـتاذ (فـائز
جــواد ) الــذي يــعــرف بــحــبه لـالذاعـة االم
(بــغـــداد) فــضال عن شــغــفـه في مــتــابــعــة
نـتاجـات الفـنانـ واعمـالهم اجلـديدة. وال
يـخـتــلف انـطـبـاعي عن زمالئي في الـقـسم
الــفــني وابــتــدأ بـرئــيــسه (اشــرق صـادق)
الـذي عـادة مـا اراه قلـقـاً وفي نـفس الوقت
حــريص عـلى اظــهـار الـصــفـحــات بـأجـمل
صـورة واحيـانا دقـته تسـتحـوذ على وقته
عـتادة  ,امـا كـمال خـارج سـاعات الـدوام ا
مـصطفى فهو ينقش اجلمال (انامله تلتف
صـري وكأنه بـحريـر) على قول االخـوة ا
يـرسم ال يـصـمـم  فـتـرى الـصـفـحـة تـمـتزج

عــــام 3003  حـــــرصت (الـــــزمــــان) عـــــلى
ـناطـقـية سـيـاسـتهـا الـعابـرة لـلـطائـفـة وا
والـعـنصـرية واإلثـنـية في ظـروف معـقدة
ومـلتـبسة وحتت سـماء تكـتنـفها الـغيوم
ــكــفــهـرة وفـي خـضـم أمـواج الــســوداء ا
مــتالطـمــة من الــتـحــديـات والــتـقــاطـعـات
والـــتـــنـــاحـــر الـــســـيـــاسي واخلـــوف من
اجملــهــول ومـا يــكـتــنف ذلك من غــمـوض
وإبـهـام لـكن دلـيـلـها كـان مـصـيـر الـشعب
والـوطن واحلـرص عـلى الـوقـوف مـعـهـما
في أحـلـك الـظـروف وأقـسـاهـا يـحـصّـنـها
فـي ذلك خـــــطّـــــهــــا الـــــوطـــــني األصـــــيل
ـؤطــرة بــقـيم ورصــانــتـهــا الـصــحــفـيــة ا
ــوضـوعـيـة اإلعـالم احلـقـيـقـي من حـيث ا
والــصـدق واحلـيـاديـة وعـدم االنـحـيـاز إال
للحقيقة والتاريخ واإلنسان ليس إال.. 
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ستـوي العـربي واإلقليمي وفي وعـلى ا
تـسـارعـة التـي يشـهـدها ظل الـتـطـورات ا
الـعالم فقد أصـبحت (الزمان)  فـي مقدمة
الـصـحف  تـطوراً من الـنـاحيـة اإلعالمـية
بـــكــتّــابـــهــا ومــحـــرّريــهـــا ومــراســلـــيــهــا
ومـنـدوبـيـهـا في مـخـتـلف جـوانب الـعمل
الــصـحـفي حتــريـراً وإخـراجـاً صــحـفـيـاً
وكــذلك انــتــشــارهـا الــواسع بــ الــقـراء

والـثـبـات أمـام سـيل الـقـنـوات الـفـضـائـية
واحملـطـات اإلذاعيـة والـصحف واجملالت
وغـيـرهـا من األنـشطـة اإلعالمـيـة الكـثـيـفة
الـتي تـقـــــف وراءها أجـنـدات وسيـاسات
ومـؤسـسـات مـخـتـلـفـة ومـتـنـاقـضة حـتى
صـــارت مــنــافـــســة لــهــا بـل تــقـــــــف في
ـؤسـســات اإلعالمـيـة مــصـاف كـبــريـات ا
ــا يــشــــــــكّل الــتـي يــتــرقــبــهــا الـــقــراء 
اسـتـفتـاء أو استـبـيانـاً غيـر مـباشـر على
مـهنيتهـا وصدقها وقدرتـها على التطور
واالرتـقـاء والـتـعبـيـر عن مـجـمل مـا يدور
حـــولــنــا فـي عــالم أصـــبح أشــبه بـــقــريــة
ــتــابــعـة صــغــيــرة مـا يــتــطــلب ســرعـة ا
ودقـتها وتواصلهـا يدعمها في ذلك كادر
إعالمـي مــتـــمــرس يـــســتـــحق الـــتــقـــديــر
والــثـنـاء.. وتـسـتـحـق فـعالً أكـثـر من هـذه
الـوقفـة السـريعـة أمام عـطائـهاالـذي يثـير

.. اإلعجاب دائماً
7000 وردة عـــلى صــدور أعــضــاء أســرة
ــقــدمـة حتــريــر (الــزمــان) الــغــراء وفي ا
األديـــــــب واإلعالمي الــكـــبــيــر األســــتــاذ
ســـعـــد الـــبـــزاز واإلعـــــــالمي والـــكـــاتب
ي الـقـديـر الـدكــتـور أحـمـد عـبـد واألكــاد
اجملـيـد.. ومـعاً عـلى طـريق الـكلـمـة احلرة
الـــشــريـــفــة..                                    

بـحـكم عــادتي الـصـبــاحـيـة في كل
يـوم ابـدا يـومي في تـصـفح الـصـحف
احملـليـة والعربـية  اقـرا الصفـحات االولى  واقف عـند اخر
تطورات االخـبار في العراق ومنـطقة الشرق االوسط  قراءة
سـريـعة نـوعـا ما قـد تقـتـصر عـلى الـعنـاوين فـقط عنـد بعض
الصحف والتوغل في قراءة بعض االخبار عند االخريات

لــكــنـهــا وحــدهــا من تــاخــذ مــني حــيــزاً واســعــاً من الــوقت
راجعة واالنتباه انها صحيفة الزمان  وا

قد ال تـخـتـلف في طروحـاتـهـا عن زمـيالتهـا بـاقي الـصحف
ا اغلب الزمالء يتناوبون هنا وهناك ور

لـكنهـا عنـدي لها طـعمهـا اخلاص  حتى صـرت احفظ اغلب
كتابها وافتقد بعضهم ان غاب عن الصفحة اخملصصة 

صـحــيـفـة الـزمــان الـتي سـابــقت الـزمن وجـمــعت بـ الـقـدم
واحلـداثـة اسـتـطـاعت ان تـصل الى الـعـدد 7000 وهـو رقم

ليس بالسهل او اله
ثلـة باستـاذنا احمد جـهود جبـارة قادتهـا رئاسة الـتحريـر 
عـبــد اجملــيـد ذلك الــصـحــفي اخملــضـرم الــذي اسـتــطـاع ان
يـجـعل لـلزمـان صـاحبـة مـتفـوقـة علـى زميالتـهـا في ظل ثورة

نشورات . ئات من ا صحفية والكترونية فاقت ا
لصـحيـفة الـزمـان عنـدي لهـا قصـة فهي تـعيـدني الى ايامي
االول في الــكـتـابـة حــيث ابـحث عن اسـمـي ورسـمه وحـجـمه

عندما كانت الصحف على عدد اصابع اليد
اليوم ذات الـلهفة وبـذات الهمـة اتشوق لـرؤية اسمي في تلك
الصحـيفة رغم انني احرر عـمودا في صفحـة عربية واخرى

محلية
يقول احمد شوقي:

لكل زمان مضى اية  واية هذا الزمان الصحف
واقول : عديدة هي الـصحف التي اعتدنا على مـتابعتها غير

ان للزمان نكهتها خصوصا مع قهوة الصباح.
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بغداد

نـظر لتـحليل االحـداث مثل جـريدة الزمان
بكافة طبعاتها. 
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وخالل مـتابـعتي الـيوميـة جلريـدة الزمان
ــصـداقـيـة والـدقـة في نــقل األخـبـار فـأن ا
وعـدم التهـويل في اخلبر الروائي هي من
أهم سـمـات االخـبـار السـيـاسـية الـيـومـية
ـا والــتي ال تـمــيل الى جــهـة مــعـيــنـة وأ
تــنـــقل اخلــبــر بــكل ووقـــائــعه ومــفــرداته
ـتـلقـي بكل ومـصـداقـيـة لـكي يـصل الى اا
سالسـة وموضـوعيـة بعـيداً عـن التـخندق
ــذهـبي الـذي اغــرق الـشـعب الــطـائـفي وا

العراقي بكل شرائحه.
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بـــاالضــافـــة الــتي الـــتــنـــوع اجلــمـــيل في
صــفـحــات اجلــريـدة وخــاصـة في حــداثـة
ــتـلـقي في اخلــبـر وسـرعــة إيـصـاله الى ا
اجملـــاالت  االقـــتـــصــاديـــة والـــريـــاضـــيــة
ــيل الى واإلخــراج الــفـــني الــرائع  دون ا

جهة معينة. 
تـنـوعة من مـخـتلف ـقـاالت ا أعـجـبتـني ا
الــكـفـاءات الـعــراقـيـة والـعــربـيـة والـتي ال

اجلـمـرات في كـل مرة هـي سـبع/ وأخـيراً
فـأن عـدد آيـات سـورة الفـاحتـة هي أيـضاً
سـبـعأ فـمبـارك لـكم وصول الـطـبعـة الرقم

.7000
كل الــكــلــمـات والــتــهــاني  والــتـبــريــكـات
أبـعثها من مسقط  السالم واحملبة مسقط
قـابـوس وهـيثم لـهـذه اجلريـدة الـغراء في
عددها 7000 وهي قـليلة بحقها ألن تمثل
الــعـراق بـأكــمـله من زاحـو الـى الـبـصـرة.
نـسمع كثيـراً من الصحف تظـهر وتختفي
مـثل الـشـهب وكـثـيـراً من اجملالت تـنـتـشر
وبـعدهـا ال جند لهـا أثر وكثـير من رؤساء
الــصــحف يــلـمـع جنـمــهم ولــكن بــســرعـة
ــســته من الــبــرق يــخـــتــفــون. عــكس مــا 
جـريـدتـكم الرصـيـنـة بعـامـها 24 وعـددها
7000 حــيث تـخـطـوات بـخــطـوات ثـايـتـة

ورصينة وحرفية.
ومـن خالل متابعتي لـإلعالم على مختلف
مـصـادره وأنـواعه فـأنـي تشـرفـت بـكـتـابة
ــجــال الـدبــلــومــاســيـة ــقــاالت  بــعض ا
واإلعـالم بـجـريــدة الـزمـان فــأنـني وجـدت
صـراحـة ثـباتـاً ورؤيـة واسـتقاللـيـة وبـعد

في هذا اليوم وما أجمله من يوم بوصول
الـطـبـعـة الـعـدد 7000 وبـعـمـر  24عـامـاً 
ــهـنّــئــ جلـريــدتـكم أحـب أن أكـون أوّل ا
الــغــراء  وأبــارك لــكم أوألً ولــلــصــحــافــة
الـعراقية ثانياً بهذا التميّز وبهذا النجاح
ــنــاســبــة الــذي أنــتـم أهُل له وفي هــذه ا
ذاتـها أسـمح لي أن أهنّـئكم تهـنئـةً ليست
كـتهنئـة اآلخرين واقول لكم بـأن مثابرتكم
هـي ســـر جنـــاحـــكم وأن أصــــراركم عـــلى
الـتـمــيـز هـو سـر تـفـوقـكم مـبـارك لـكم من
نـاسبـة الـعزيـزة على أعـمـاق قلـبي هـذه ا
بارك قـلوبـنا  والوصـول الى هذا العـدد ا
7000 وأن شـاء الـله من جنـاح الى جناح

باذن الله تعالى .
أن الــــــــرقم  24 والــــــــرقم 7 مـن األرقـــــــام
ـباركة حيث ذكر الرقم سبعة في القرآن ا
ـرات التي ذكر الـكر بـعدة أوجه وعدد ا
فــــيـــهـــا هي 24 مــــرة ومن خالل بــــحـــثي
ـبارك ـتـواضع فـأن الرقم 7 هـو الـعـدد ا ا
حــيث طــبــقــات الــســمــوات هـي ســبــعـة/
الــطـواف حـول الـكــعـبـة الـشــريـفـة سـبع/
ـروة سـبـع / عدد الـسـعي بـ الـصـفـا وا
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الــعــدد 7000 وبــعــامــهــا  24 مـــتــمــنــيــاً
لـلـجـمـيع دوام نـعـمـة الـصـحـة والـسـعادة
ـوفقـية وأدعـو الله ان يـحفـظكم من كل وا
عــاديــات الــدهــر خـــدمـة لــلــقــلم اإلعالمي

احلر.
{ دبلوماسي سابق

أدعـو من الـلـه الـعـزيز الـكـر أن يـحـفـظه
ويــبــارك في عــمــله وجــهـــوده كــمـا أنــني
أهـنئ األساتذه رؤوساء الـتحرير عـــــــلى
عـمـلـهم الـدؤوب  ومـصـداقـيـتـهـم الـعـالـية
وجـمـيع الكـادر الصـحـفي الراقي  الـعامل
فـيها. وأخـيرا مبـارك لكم من أعمـاق قلبي

تـرتـبط بـأي جهـة حـزبـية أو اجتـاه مـع
ـطـروحة حـيث  تـمـيزاالفـكـار والـقراءات ا
ـقال إليصال رأي الكاتب بكل حرفية في ا
ومـهـنيـة وحريـة مطـلقـة دون التـجريح أو
ــبــالــغــة في الــســلــبــيـات الــتــطــرق الى ا

طروحة على أي جهة كانت. ا
فــانـنـي أبـارك صــراحـة من مــسـقط لــهـذه
ـهـنـية في ـة وا االسـرة الـصـحـفـية الـكـر
عــددهـا 7000 وعــمــرهـا 24 فـي إخـتــيـار
قاالت وحتـرير وبث األحداث واألخبار وا
 وكـل مـفـردات اجلـريــدة  حـتى االعالنـات
ـنـشورة وكـذلك االخـراج الفـني وااللوان ا

تناسقة. اجلميلة ا
أنـا شـخـصيـا تـعـرفت علـى األستـاذ سـعد
اضي الـبزاز في بـداية ثـمانيـنات الـقرن ا
عـندمـا كنت في لـندن حـيث كان شـعلة من
اإلبـداع والـتـميـز والـفـكر الـنُـيـر ليس في
ــا في حــبـه لــتـراب الــصــحــافــة فــقط وأ
الــعــراق  وأهــلـه من شــمــاله الى جــنــوبه
ولــيس لــديه اي أجــنــادات عــنــصــريـة او
مــذهــبــيــة أو ديـنــيــة مــتــطــرفـة فـي هـذه
ـناسـبة اجلـميـلة والـعزيـزة على قـلوبـنا ا

واصــبـحت مــنــبــرا حـرا  لــكل االقالم
ـعـروفة مـنـهـا واالقالم الشـابـة لذلك ا
كــانت مـدرســة كــتـاب بــحق لــلـكــتـاب
ـصــداقـيـة الــشـبــاب كـمــا تـمــيـزت بــا
ــعـلــومـاتــيــة  واجلـرأة  في الــطـرح ا
لـيس على مـستـوى نسـختـها احملـلية
بل ونــسـخـتــهـا الــدولـيــة االمـر الـذي
ـية تميـزت بها عن اكسـبها شـهرة عا
نــظــيــراتــهــا  من الــصــحـف احملــلــيـة
والــعـربــيـة  حـيـث كـانت مــسـاحــتـهـا
واســعــة عـــلى الــصــعــيــدين الــعــربي

والدولي .
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لــكـل ذلك كـــانت صـــحـــيــفـــة الـــزمــان
مــوضع طـلـب من  قـراء كل الــتـيـارات
السـياسيـة واجملتمـعية  ال نهـا تتسم
ــوضـوعـيــة في طـرح بـالــشـجــاعـة وا
ـطالب ـطـالب مع تبـني  ا ـشاكل وا ا
اجلماهـيرية واجملـتمعـية  وال تخشى
قـول احلق  وهي دائـمـا تـؤكـد  وحدة
الـــعــــراق وســــيـــادتـه  وامـــنـه وعـــدم

الــــصــــحف  ايــــا كــــانت هي وســــائل
اعالمـــيـــة تــرفـــد الـــنــاس بـــاألخـــبــار

علومات والتقارير .   وا
وتـتــنــاول مـشــاكل مــجــتـمــعــيــة تـهم
مصلحة اجملتـمع  بكل مكوناته  ولها
كـيـان مـسـتـقل  وهي اداة رقـابـة عـلى
اعـمال احلـكومات  لـذلك اطـلق علـيها

السلطة الرابعة .   
وكــانـت صــحــيــفـــة الــزمــان من اولى
ـــا جــرى الـــصـــحف الـــتي  تـــصــدت 
ويحري في العـراق منذ عام االحتالل
ـــســـتـــويـــ احملـــلي  2003وعـــلـى ا
والـدولي  و مـا زالت مصـبـاحـا يضئ
لـــلـــقـــار  طـــريـــقـه في ظل احـــتـــدام
الــصــحف وكـــثــرتــهــا عـــلى غــيــر مــا
مـعــهـود  وتـتــنـاول  اخـبــار اجملـتـمع
والـسـيــاسـة وتـتــــصــدى لـكل مـا هـو
خارج عن سيـادة الـــــقانون  وهي ال
تخشى  في احلــــق لـومة الئم  ولذلك
كانـت وال زالت تتـبنى مـطالب الـناس

احلقة من كل  مكونــــات اجملتمع . 
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حينما يـتحقق االتصـال االقناعي ويؤثر
ـتــلـقـي فـان الـرســالـة االعـالمــــــيـة في ا
تـكــون قـد أصــــــــابت الـهــدف عن درايـة
ــا يـــــــــؤكـد جنـاحـهـا وفـهم مـسـبق  
وجنـاح الـقـائـمـ بـاالتـصـال  وخـاصـة
حـينـمـا تـنـشط حمـالتهـا االتـصـالـية في
وقـت األزمـــــــــات واحملن وجتـــــــــــــتــــــــاز

الصعاب. 
وهذا حـال الـزمـان -طـبعـة الـعـراق التي
نأى عملت باستقاللية ومـهنية ليست 

عن احلـريـة الــتي يـنـشــدهـا الـقـراء وهم
يبحثون عن احلقائق. 

وبالشك فان كل هذا وذاك يـعكس حسن
قــيــادتــهـــا وادارتــهــا وبــراعــة الــكــتــاب

والعامل فيها. 
حتــيــة لـــلــزمالء  الــعــامـــلــ من كــتــاب
ـلــتـزم ومــهـنــيــ يـتــقـدمــهم الــفــارس ا
رئـــيـس الـــتـــحـــريـــر الـــدكـــتـــور احـــمـــد
عـبداجملـيـد ..أخـيـرا أقـول بـتـجـرد..نحن

فخورون بكم.
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احلق. فـبــدأت ارسـال مـســاهـمـاتي الى
ـواطن الـتي لم يـسـرهـا كل ما جـريدة ا
كـــنت ارســــله فـــتــــراجـــعت عـن نـــشـــر
ـــدى كـــتــــابــــاتي. ثم عــــبــــرت نـــحــــو ا
الليـبراليـة التي تولت نـشر مسـاهماتي
بـجـد لغـايـة تـعمـدهـا مـرارًا بتـأخـيـر ما
كــــنت ارســـله مـــا اغــــاظـــني  ودعـــاني
لـلــتـوجه نـحــو  "الـزمـان"  الــتي فـتـحت
ابـوابـهـا امـامي عـلى مـصـاريـعـهـا. فـما
كان من الرجل الـطيب  د. احمـد بقامته
الـصـحـفــيـة  واالخالقـيـة الـرائـدة اال ان
يـتـولى نـشــر مـسـاهـمـاتي الـعـديـدة في
ـــواضـــيع ومن دون تـــمـــيـــيــز. شـــتى ا
فكانت الراحة واالرتياح بتعامل رئاسة
الـتــحــريــر بـكل مــهــنــيـة ومــصــداقــيـة.
فـالـطــرفـان مـتـفـقــان عـلى ريـادة الـوطن
وحب الـوطن   والـسعي لـطـرح مـعـاناة
الــشــعب من مــنـاظــيــر مـخــتـلــفــة ولـكن
هـنية ومـنهـجية  مـتفق عـليهـا. حتية
شرف القلم احلر لصاحب الـشرقية  وا
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طبـق ماسي ألعـداء الـعراق لـينـكـلوا به
وبــأهــله انــتــقـــامًــا حلــمــايــة الــبــوابــة

. الشرقية في حرب خاسرة للطرف
هــكــذا لم تـغــيــر (الـزمــان) من نــهـجــهـا
الوطـني في رصـد احلقـيـقة وقـول كلـمة
احلق بوجه الـظالم ايًـا كانت صـفته او
هــويـته. بــدأت مـسـيــري الـصــحـفي في
ــدرســيــة والــكــنــسـيــة من الــنــشــرات ا
ـــوصل   . وطــورتـــهــا في قـــرقــوش بــا
ترجمة التقارير الـصحفية االجنبية في
جريـدة الثـورة بدايـة الثـمانـينات خالل
خدمـتي العـسكـرية في بغـداد. ثم كانت
ـجـلــة الـفـكـر لي الــفـرصـة لاللـتــحـاق 
ــسـيــحي الــرصــيـنــة الــتي سـارت في ا
نهجها االخالقي والوطني واالجتماعي
ومــاتــزال وازال ازاول الــكـتــابــة فــيــهـا
ـقزز بنـشاط. وعـنـدما حـصل التـغيـير ا
بقدوم عصابات السرقة ومافيات القتل
ـال العـام واسـاطـ الـفـساد لم وهـدر ا
اتـردد فـي رصـد احلـقــيـقـة وقــول كـلـمـة

وضـعـت الـوطن في كـفــة تـعـادلــهـا كـفـة
مـوازيـة تـقف جلـانب الـشـعب وحـقـوقه
التي غيبـها اشرار السيـاسة غصبًا عن
الكل. ال انوي العويل والنحيب بقدر ما
اشـكو لـلـزمن الـغادر مـا وصل الـيه بـلد
احلضارات والثقافـات من حالة الهزالة
ــعــمـر واالنــهـيــار في كل شـيء. حـتى ا
ـبـني مـنـذ اجـيال داسـته بـل دنسـته وا
ايـدي الـغـدر اخلـارجـيـة بـادوات ذيـلـيـة
محلـية تنـكرت للـخبز الـبلدي واحلـنطة
ــتـقــدمــة عـلى االصــيــلـة والــصــنـاعــة ا
ـنـطـقـة الـتي كـانت غـيـرهـا في بــلـدان ا
ا حتـلم احالمًـا ان تـكـون ولـو بـجـزء 
كـــان فـــيه الـــعـــراق في خـــمـــســـيـــنـــات
اضي. لم وستينات وسبعينات القرن ا
يــعــد في مــثل هــذا الـكالم فــائــدة. فــقـد
غــادرنـــا الــزمن اجلــمــيـل وطــيــبــة اهل
الـنـخـوة والـوطـنـيـة وسـعـادة االنـتـمـاء
لــلـــوطـن وألهـــله مـــنـــذ قـــدوم الـــغــازي
قيت الذي سـلم البالد على الكاوبـوي ا

الـــعــزيـــزة "الــزمــان" الـــتي احــتـــضــنت
مـســاهـمـاتي الــتـشـخـيــصـيـة في قـراءة
واقع حال الـبالد ولم تبخل بـتشـجيعي
بـالسـيـر في طريق الـكـتابـة الـشائك في
نــقـد هـذا الــواقع ومــطـاردة الـفــاسـدين
فـسدين بـحق الوطن والـشعب. على وا
طــــريق "ابـي الـــطـــيـب" شـــيـخ الـــزمـــان
وقـــامـــاتـــهـــا في
الدولية واحمللية
وعـــــــلـى خـــــــطى
كــــــــتـــــــــابــــــــهــــــــا
ومــــســـاهـــمــــيـــهـــا
ومـــحــــبـــيـــهـــا اقف
اجـاللًــــــا واكــــــبـــــارًا
لرصانـتها وحـداثتها
وتـــفــــاعــــلــــهــــا بـــاروع
ـعــايــيـر. ــسـتــويــات وا ا
جريدة واقـعية تـسعى دومًا
ـواكـبة لـلـتـجـدد واحلـداثـة وا
ــهـــنـــيـــة الــتي بـــاعـــلى صـــور ا
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ـــنـــطـــقــة ـــاذا  من دون كـل بـــلــدان ا
وشـعـوبـهـا  يـدّمـر الـعـراق  ويـصـبح
أهــلـه بــ قـتــيـل ومــهــاجــر ومــهــجّـر
ــوت كـظــلّه  ــشي مــعه ا ومــرعــوب 
وجــائـع ال يــجــد قــوت يـــومه  وفــاقــد
لـلـكــهـربـاء في حــرّ تـمـوز وعـائش في
اذا كل حياة بائسة وعمر متعوس?. و
كـوارث الـعالم تـنـتـهي  ويـبـدأ الـناس
حيـاة جديدة ..فـيما فـواجع العـراقي
ال نهاية لهـا  ومحنتـهم ليس لها آخر
? .حـتى البـلـدان الـتي اسـتقـلت بـعـدنا
بــربع قـرن (اإلمــارات مــثال) والـبــلـدان
الفـقيـرة ( األردن مثال) وتلـك التي كان
أهــلــهـا بــدوا ونــحن أهل احلــضـارات
الــوطن فـيــهــا مـعــافى والـنــاس فـيــهـا
بـخيـر..إال الـعـراق ..الـوطن فـيه خراب
والـنـاس فـيه بـحـال تـعـدّى الالمـعـقول
واجلـنون. فـلـمـاذا يـجرى هـذا لـلـعراق
?!  وكـان عـلـى الـصـحـافـة والـعــراقـيـ
الـعــراقـيـة ان تـمــارس دورهـا من هـذه
احملـــنــة..الــتـي مــا يــزال الـــعــراقــيــون

يعيشونها.
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كانت الـزمان قـد وصـفت في السـنوات
الــعـشــر األولى بـعــد الـتــغـيــيـر بــانـهـا
ـولــة من دولـة (طــائـفــيـة  بــعــثـيــة 
عربـيـة..) فابـتعـد عنـهـا كتّـاب كثـيرون
الذي كـنت ابعث بـ احل بيـنهم أنـا
واعتمد واحل مقاالت ثقافية خالصة
ــــدى) الـــتي نــــشـــرت لي اكــــثـــر من (ا

سبعمئة مقال.
لـكن الـسنـوات الـعـشـر الثـانـيـة اثـبتت
فيـها (الـزمان) انـها مـنحـازة للـمواطن

لـــكن تـــصـــدر مـــرتـــ فـي األســـبـــوع 
احلـقيـقـة انـها كـانت تـخـضع لـقرارات
رؤساء حتـرير بـأمزجـة مخـتلـفة فـيما
لـم يـــحــصـل هـــذا جلـــريــدتـي الـــزمــان

دى. وا
والـــثــالث: تـــدفع الـــصــبــاح مـــكــافــآت
لـكـتّابـهـا  فـانـا كنت اتـقـاضى مـكـافأة
عــلى اعــدادي صـفــحـة كــامـلــة مـلــونـة
بـعـنـوان (حـذار من الـيـأس) اسـتـمـرت
دى ايضا كانت وكـذلك ا ثمان سنوات
اذ كنت اتـقاضى مـكافأة تدفع مـكافـآت
عـلـى حتـريـر صـفــحـة كـامـلــة بـعـنـوان
(األنــســان واجملــتــمع)..فــيــمـا ال تــدفع

الزمان شيئا.
ـقــارنـة بـ ولــسـنــا هـنــا في مـجــال ا
اوسع اجلــرائــد الــعــراقــيــة انــتــشــارا
ـدى الزمـان) التي تـتشابه ا (الصـباح
وضـوعـات السيـما كثـيـرا في ابـواب ا
الثـقافيـة وتخـتلف  كثـيرا في الـتعامل
مع األحداث السـيـما الـسيـاسـية بـقدر
ما هي مناسبـة لصدور العدد (7000)

من جريدة الزمان.
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يـتحـدد تـقو  كـل جريـدة بـدورها في
أداء وظـائف الــصـحـافـة الــتي تـتـنـوع
ــراحل وتــتـــغــيــر بـــتــنـــوع وتــغــيـــر ا
التـاريخيـة للـبلد الـذي تصـدر فيه وما
وبـنـوع يـحـصل من أحـداث في الـعـالم
الــنـــظـــام الــســـيـــاسي واالجـــتـــمــاعي
ـــســـتــوى الـــوعي و واألقـــتـــصـــادي 
احلضاري لـلفـرد واجملتمع.فـما حصل
في الــعــراق عــلى مــدى اربــعــ ســنـة

يدفعنا لطرح هذا التساؤل:

والــوطن السـيــمـا وقــوفـهـا مـع شـبـاب
انـتفـاضـة تـشرين وتـغـطـيتـهـا الحداث
سـاحـات التـحـريـر في بـغـداد وذي قار
والبـصرة . ويحـسب لهـا انهـا التزمت
ـهــنـيــة لـلــصـحــافـة بــعـدم بــاألخالق ا
ـسـاس بـكـرامـة االشـخـاص واالمـانة ا

في نقل األحداث.
  وبــرغم مـا يــوجّه لــهـا مـن اتـهــامـات
الــــتـي تـــــكــــثـــــر في زمـن الــــفـــــوضى
اثبتت الزمان انها  كانت واالحترابات
جـــريــــئـــة في الــــتـــعــــامل مـع اخـــطـــر
ظاهرة..الفساد..الذي شاع كما لو كان
بل صـار اخـطر مـن كورونـا ألنه وبـاءا
ال لـقـاح له اال بـالــثـورة..الـتي حـصـلت

وأبطلت مفعوله عمامة!
ولـلـزمـان دور مؤثـر في تـاسـيس وعي
ثـقـافي جـديـد. فـمـا حـصل ان الـثـقـافـة
ــقــراطي) الــعــراقــيــة في الــزمن (الــد
تراجعت بـعد التـغيير (2003) مقارنة
ـلـكي ـا كــانت عـلـيـه في احلـكـمــ ا
واجلــمـهــوري األول. فـمــا عـاد الــنـاس
تـنــشـغل بـالـثـقـافــات األدبـيـة والـفـنـيـة
ـثـقف الـعراقي وجـرى تهـمـيش دور ا
الـذي يـؤمن بـالـتـحـديث وتـرصـ دور
الــعـــقل بــرغم وجـــود عــدد كــبــيــر من
الـــفـــضــائـــيـــات والــصـــحف واجملالت
واالحزاب الـسياسـية والـدينـية فضال
عن حقيقة سيكولوجية هي أن الثقافة
التـي تنـمـو في اجواء صـراع سـياسي
وعنف اجتمـاعي تنحرف عن مـهمتها
فـي اذكـــاء الــــوعي واالبـــداع والــــقـــيم
ـهـذب احلـضـاريـة واشـاعـة الـسـلـوك ا
بــــ الـــــنــــاس..غـــــيــــر ان (الـــــزمــــان)

استطاعت ان يكون لـها حضور ثقافي
بــرغـم هـــذه الـــتـــحــديـــات بـــدلـــيل ان
مـفـكّـرين وكـتّـابـا مـعـروفـ يـرفـدونـها
ـقـاالت مـتعـددة الـرؤى تـشـيع ثـقـافة
النـقـد واحلوار وحتـترم الـرأي والرأي
اآلخر وباسـتقطـابها هذا الـكمّ النوعي
من الـكـتّـاب فـان (الـزمـان) تـعـيش اآلن

زمانها.  
UOłu uJO UÐ rJOKŽ

مـا نتـمـناه  ان تـولي (الـزمان) اهـمـية
الشاعة الثـقافة الـسيكولـوجية التي ال
يــكـتـرث بـهــا الـعـراقــيـون وال يـقــلّـبـهـا
السـياسـيون مع ان اغـلبـهم تتـحكم به
عــقــد نـفــســيــة لـهــا الــدور الـفــاعل في
اســـتـــمــــرار انـــتــــاج األزمـــات وايـــذاء
اآلخــــرين..مـن اخـــطــــرهـــا ان الــــقـــادة
الــســيـاســيـ وكــثـيــر من الــعـراقــيـ
مــصـابــون بـ  (احلــول الـعــقــلي) وهـو
مـصـطـلح جـديـد كـنّـا نـحـتـنـاه في عـلم
الــنـفـس الـعــربي لــيـصـف واقع احلـال
الـذي عاشه ويـعـيـشه الـعراقـيـون بـعد
صاب ان ا 2003.. ونقصد به حتديدا
بـــهــذا احلــول يــرى االيـــجــابــيــات في
جـــــمـــــاعــــتـه ويـــــغــــمـض عـــــيـــــنه عن
ويـضخّم سـلبـيات اجلـماعة سلـبيـاتها
األخـــــــرى ويـــــــغـــــــمـض عـــــــيـــــــنـه عن
ايـجـابـياتـهـا..وكـمـا يـرى احـول الـع

كـنك ان الـواحـد أثـنـ وال 
تـــــــقــــــــنــــــــعـه انه
كـذلك احـول واحـد
الـــــعـــــقـل يــــرى ان
جـمــاعـتـه عـلى حق
واألخرى على باطل
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اربيل

احملـيـطـة بـاحلـدث من خالل تـبـني اجلـهة
ـنـفـذه وهي داعـش  مـسـؤولـيـتـهـا جتاه ا
الـعـملـية اضـافـة البراز  مـسـؤوليـة بعض
اجلـهات  على العملية من خالل  تهديدها
لـلكـنيـسة الـقبـطيـة  باالفـراج عن سيـدت
اشـارت الى اعتناقهما لالسالم  واحتجزا
فـي احـد اديــرة مـصــر  حـيث اعــقـبت ذلك
الــتــسـلــسل  الــزمـني اخلــاص بــاالحـدلث
حتـلـيل صـحـفي  لتـلك االحـداث حـيث قام
الــكـاتب بــنـشـره  عــلى شـكـل مـقـاالت  في
جـريدة الزمـان  وبصورة مـتتالـية في عام
 2012حــيث بــ الـكــاتب ان الــتـحــلـيل
الـصـحــفي  يـقـوم عـلى  تـطـبـيق الـقـواعـد
ـعايـير الصـحفـية  وحتلـيل لغـة اخلبر وا
واســلـوبه  عـلى  الــنـصـوص الـصــحـفـيـة
ــا الــتـي تــتــكــلم  عن مــوضــوع مــحــدد 
يـخـرج  بـنتـائج  ذات مـدلـول  وقد اعـتـمد
الــكـاتـب في سـيــاق هـذا  الــتــحـلــيل عـلى
صحيفة الزمان كاحدى الصحف العراقية
 واســـعــــة االنـــتـــشـــار الى جــــانب كل من
الــصــبــاح شــبه الــرســمــيــة  والــدســتــور
والصباح اجلديد اما في ميدان الصحافة
الـعربية فـاستقى الكـاتب حتليله  ورؤيته
اخلـــاصــة بـــاالحــداث مـن  صــحـــيــفـــتــ
ســــوريـــتــــ هـــمــــا  الـــثــــورة وتــــشـــرين
ـسـتــقـبل ولــبـنــانـيـتــ هـمــا  احلـيــاة وا
وفـلسطينت هما  االيام والقدس العربي
 واردنـــيـــتــ هـــمـــا  الــدســـتـــور والــراي
صري اليوم والشروق ومـصرين هما  ا
 وسـعـوديـة هي جريـدة الـشرق االوسط و
وبـحرينية هي جريدة  الوسط  واماراتية
هي جـريدة  االحتـاد وكويـتيـة هي جريدة
الـســيـاسـة وعـمـانـيـة هي  جـريـدة الـوطن
وقـــطـــريــة هـي جــريـــدة الـــعـــرب  وكــانت
الخـتيارات الكاتب رؤية محددة بينها  ان
اخــتــيــاره لــصــحــيــفـتــ مـن بـلــد عــربي
ـقـابل لــصـحـيـفـة اضــافـة الخـتـيــاره في ا
واحـدة من بـلـدان عربـيـة اخـرى جاء وفق
مــنـظــور  ان دول اجملـمــوعـة االولى  ومن
ضـمنهـا العراق تضم جـماعات  مسـيحية
يالدية االولى تـعيش  فيـها منذ الـقرون ا
ـــســـيــحـــيـــة  حــيـث تــشـــتـــرك  تــلك من ا
اجلـماعات  في الـتحديـات التي تـواجهها
فـي منطقة الـشرق االوسط حيث ابرز  في
ســيـاق حتـلــيـلالته ان  صــحـيـفــة الـزمـان
(ص(35كـانت من اكثـر الصحف الـعربية
ـــداخالت الـــكــنـــيـــســة الـــتي اهـــتـــمت  
الــكـاثــولــيـكــيــة   والـتي عــني  بــهـا بــابـا
الــفـاتــيـكــان في تــلك األيـام  وهــو الـبــابـا
بــنـدكـتــوس الـسـادس عــشـر حـيث وصف
االعــتــداء عــلى كــنــيـســة ســيــدة الــنــجـاة
بـالعـنف االصم  واضاف فـي كلمـته  التي
الــقـاهـا  من سـاحـة الــقـديس بـطـرس  في
رومـا  في الـيـوم الـتـالي لالعـتـداء  والذي
وافق بــحـسب الـطـقس الـكـاثـولـيـكي عـيـد
جـميع القديسي  ان العنف بلغ ضراوته
النه ضـرب انـاسـا  ابريـاء مـجتـمـع  في
بـيت الله  وعاد الـبابا بـعد نحو  10ايام
من احلــادث  لـلـتـنـديـد بـاحلـادث  رافـضـا

عــدت الـصـحـف واجملالت مـصـادر مــهـمـة
تـعتمدها الدراسات  والتوثيقات اخلاصة
بــابـرز االحــداث  حـيث بــيـنـت الـدراسـات
اهــمـيــة االعـتــمــاد عـلى اخــبـار الــصـحف
ـصـادر التي يـعـتمـدهـا البـاحـثون كـاهم ا
لالطـاللة على واقع اي بلد او محطة ينفذ
من خـاللـهــا لـقــراءة مــا مـر به ذلـك الـبــلـد
ــيــون لــذلـك عــني الــبـــاحــثــون  واالكــاد
بـإستقـراء اخبار الـصحف واجملالت التي
كـانت تصدر فـي مدد متـفاوتة السـتقاء ما
ابــــرزته تــــلك الــــوســــائل االعـالمـــيــــة في
اسـتجالء احداث العصر واستبيان ما مر
بـــالــبالد من احـــداث من خالل هــذا االمــر
ـتـابع مـا مـر به الـعـراق ولـم يـخف عـلى ا
في ظــرف االعــوام الـســابـقــة السـيــمـا مع
ســقـوط الــنـظــام الـســابق ومـا اعــقـبه من

احداث ومحطات  تباينت احداثها ما ب
ـؤلـم اال ان االحـداث احلــزيــنـة الــســار وا
سـرعان ما لبـدت اجواء البلـد  لتجره الى
مــحـن ومــاس الــقت بــظاللــهــا عــلى واقع
ـكـونـات الـبـلـد السـيـمـا قـضـيـة تـهـجـيـر ا
الــعـراقــيـة والـتي اعــقـبت  اعــوام سـقـوط
النظام السابق  حيث انتشرت على اثرها
دفـوعة من جـهات سـلحـة  ا اجلـماعـات ا
مـتنـفذة لتـجسـد رغبـتها بـافراغ الـبلد من
مــكـونـاته الـرئـيـســيـة  عـبـر طـرق وخـطط
جــهــنـمــيــة  ابــرزهـا تــنــفــيـذ االغــتــيـاالت
وتـفجير احلواضر اخلـاصة بدور العبادة
الى مـا تنوعت ما ب مـدينة واخرى  تلك
ــكـون الــســبل الــكــفـيــلــة الــتي دفــعت بــا
ثـال  التخـاذ قرار ـسـيحي عـلى سبـيل ا ا
الـهجرة وترك البـلد في ضوء ما جرى من
تـلك االحـداث  التي بـدا اقسـاها من خالل
حـادثة  كنـيسة سـيدة النـجاة  التي جرت
فـي عام  2010وبـالـتحـديد في اخـر ايام
شــهـر تـشـرين االول (اكــتـوبـر ) من الـعـام
ذاتـه والــــتي مــــنــــحت  الــــضــــوء البــــراز
وسعة جتاه تلك احلادثة من الـتغطيات ا
جــانب  وســائل االعالم  الســيــمـا جــريـدة
هـنيتـها وحيـاديتها الـزمان التي عـرفت 
جتــاه نــقـل تــفــاصــيل ذلك احلــادث االمــر
الـذي دفع بـاالب  الـبـير هـشـام نـعوم  الى
اسـتـنـباط رؤى  عـدد من الـصحف ومـنـها
ــسـيـحـيي بــالـطـبع الـزمــان في  رؤيـتـهـا 
الـــعــــراق  خالل كـــتـــيـب نـــشـــره في عـــام
ـشـرق 2014 حــيث صـدر عـن دار جنم ا
حتت عـــنــوان (مــســيــحـــيــو  الــعــراق في

الــصـحــافـة الــعــربـيــة) والـكــتـاب  يــحـمل
الـتـسـلسل (3) مـن ضمن سـلـسـلـة حرص
عـلى اصدارها االب  نـعوم  حتت عنوان (
الــكـنـيـسـة  ووســائل االعالم) حـيث كـانت
تـلك الـسـلـسـلـة عـبـارة عـن ابـحـاث اعـدها
ــذكـور ــذكــور السـيــمـا  الــكــتـيب ا االب ا
الــذي عــني من خاللـه الـكــاتب  لــتــحــلـيل
ـقاال ت الـتي تطرقت صـحفي  لالخـبار وا
فـيهـا  الصحـافة  الـعربيـة  الى مسـيحيي
الـعراق  انطالقا من حـادثة االعتداء  على
كــاتـدرائــيــة سـيــدة الـنــجـاة  الى ذكــراهـا
الــســـنــويــة االولى  حــيـث خــرج الــكــاتب
ــقـدمــة الـتي اسـتــهـلــهـا بـكــتـيـبه ووفق ا
ـذكـور  الى نتـائج هـامة  تـعـكس طريـقة ا
ــكـون اهــتــمـام  صــحــافـتــنــا احملـلــيــة بـا
ــسـيـحي فـي الـعـراق  لـيـس فـحـسب بل ا
من خالله  بكل مسيحيي الشرق االوسط.
وتـابع االب البير  هشام  الى ان ما تقوله
الـــصــحـــافــة لــيـس  مــجــرد كـالم جــرائــد
عروفة  بل هو قولـة الشعبيـة ا بـحسب ا
انـعـكـاس  لـلـراي الـعـام  وطـريـقـة تـفـكـيـر
ـواطـن في مـوضـوع  ما حـيث اسـتهل ا
في  مـسـتهل كـتـيبه روايـة االحـداث  التي
تــخص  مــســيـحــيي الــعــراق  بــ عـامي
2010 و2011 حـــــيـث بـــــدا بـــــروايـــــة
االحــداث الــتي تــطــرقت لــهـا الــصــحــافـة
الــعـربــيــة  الى مـســيـحــيي الــعـراق  وفق
تــســلــسـل زمــني  فــقــد ذكــر من خالله كل
الـتفاصـيل احمليطـة بحادثـة االعتداء بدءا
هـاجمـ للـكنـيسـة اثناء اداء من تـسلـل ا
الــــقـــداس فـــيـــهــــا وصـــوال الى  االجـــواء

اسـتخدام العنف باسم الله  كما  دعا الى
نـبــذ الـعـنف في الـعـراق ومـصـر وذلك في
 15كــانـون االول (ديــسـمــبـر ) مـن الـعـام
ذاته  امـــا بـــقــيـــة مــداخـالت الــكـــنــيـــســة
الـكـاثـوليـكـيـة فـجاءت عـبـر اطـراف اخرى
كــسـكـرتــيـر  دولــة الـفـاتــيـكــان حـيث دعـا
ــســـيــحــيـــ  بــعــد االخـــيــر  حلــمـــايــة ا
الـهـجومـات التـي تعـرضت لهـا بـيوتـاتهم
امــا الـنــاطق الــرسـمي بــاسم الـفــاتـيــكـان
الـــــذي اعـــــرب عـن قـــــلـــــقه  جتـــــاه وضع
ـسيـحيـ الصعب  لـدى مداخـلة الـقاها ا
في ســيـاق مـقــابـلـة اجــريت له  مع وكـالـة
الـصـحـافـة الـفرنـسـيـة حـيث ابـرز الـكاتب
ــداخالت نــشــرتــهــا جــريـدة ان كـل تـلـك ا
(الـزمان) بوصـفها أكثـر الصحف الـعربية
داخالت  حيث كتبت الـتي اهتمت بتـلك ا
عـنها  لـنحو  8 مـرات  اما بقـية الصحف
فــتـابــعــهـا الــكـاتب لــيــجـد انــهـا تــنـاولت
ـوضـوع بـنـسب مـتفـاوتـة مـبـيـنا  ان ا
اهــتــمـام  الــصــحف الــعــربـيــة  بــهـذه
ـداخالت  جـديـر بـالثـنـاء  فـهي تـنقل ا
مــواقف الـتــضـامن  الــتي عـبــرت عـنه
جـــــهـــــات عـــــدة  ســـــواء  من جـــــانب
الـكنـيسـة الكـاثولـيكـية  أم من جـهات
اخـــرى  جتــاه مــســـيــحـــيي الــعــراق
وقــضـيـتــهم  في الـبــحث عن الـسالم
واالســتــقــرار  في الــبـالد كــمــا ابـرز
الـكاتب ان جريدة (الزمان) كانت من
الـصحف الوحيدة التي اطلقت على
ضــحـايــا ذلك االعــتـداء بــالـشــهـداء
مـــوظــفــا مــانــشـــيت اجلــريــدة  في
عــددهــا الـصــادر  يـوم  2 تــشـرين
الـثـاني (نـوفـمـبـر) من عام 2010
حــيـث بــيــنت بــعــنــوانــهــا (حــجم
الـــتــضــحـــيــات  يــصـــدم الــشــارع
وتــشـيـيـع الـشـهــداء  الـيـوم ) الى
جـانب خـبـر اخـر تصـدر اجلـريدة
فـي عـددهــا لــلـيــوم الــتــالي وهـو
(دمــــوع الــــبــــغــــداديــــ  تــــودع
شـهـداء سـيـدة الـنجـاة ) مـتـابـعا
ـقــابل ان عـدداً من فـي اجلـانب ا

الـصحـف العـربيـة اطلق عـلى من سقـطوا
في ذلك احلادث  مصطلح ضحايا .

يعد كتاب االب البير هشام واحدا من ب
مــئـــات من الــدراســات  والــبــحــوث الــتي
ــا حـدث في تــنـاولـت إضـاءات (الــزمـان) 
ــاضــيــ  من الــعــراق طـــول الــعــقــدين ا
احـداث جـسـام  مبـرزين في سـيـاق  اغلب
هنـية واحلـيادية تـلك الدراسـات الرؤيـة ا
اتي تـعـامـل معـهـا كـتـاب الـزمـان  مع تـلك
شهـد العراقي االحـداث التي جـرت وفق ا
فــــاكـــتـــســــبت تـــلـك اجلـــريـــدة وفـق تـــلك
احلـصـيـلـة شـعـبـيـة واسـعـة االنـتشـار من
خـالل مـــــواصــــلـــــة الـــــصـــــدور رغم

ـــعـــوقـــات وضـــعف ا
الـتمـويل  وقلة
االعـالنـــــــــات
الــــتي تــــعـــد
ــــــــصـــــــدر ا
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نــحــتــفي ونــبــارك لــلــزمــان الــغــراء
بالفيـتها العددية السابعة  متمن لها

ــزيــد من االزدهـار ولــرئــيس حتـريــرهــا ا
بـوصفـها دعـامة من دعـائم  االعالم الوطـني العـراقي مدرسة و
قـامـة اعالمـيـة وطـنــيـة وصـوتـا لـلـحـقـيـقـيـة مـوسـومـة بـنـزاهـتـهـا
هـنية ـنطلـقاتهـا ومواقفـها ا وحياديـتها وشـفافيـتها مـتمـسكةا 
سـؤولة حيث وذجـا للـصاحفـة ا والوطـنيـة وارائها الـصريـحة 
وضـعت قــراءهـا في اولــويـات مــسـؤولــيـاتـهــا و بـذلك اصــبـحت
الزمان تاريـخا مشرقا في عطائـها وعالمة فارقه في مضمار
رموقي الذين تمـيزه وبكتابهـا ا اعالمنا الوطـني بكوادرها ا
تمـيزوا بـثقافـاتهم الـسيـاسيـة واالجتمـاعيه واالقـتصـادية على
مدار مسيـرة الزمان الـطويله بعـد ان تربعت عـلى قمم احلقول
سمـوع الذي اسهم في تـوعية االعالمية واصـبحت الصـوت ا
الـنـاس ونـهـوضــهم لـبـنـاء وطـنــهم ومـجـتـمــعـهم واحلـفـاظ عـلى
وحدتهم وهويـتهم الوطنية من خالل ما قدمته على صعد الفكر
ثابة مـنطلق للـتنوير كـمؤسسة ـعرفة جاء تـاسيس الزمـان  وا
عراقية عـربية شامخة وصرح كبيـر جتاوز عطائه احلدود ليمتد
عبـر االجيـال بعـد ان شـكلت مـعلـما بـارزا من مـعالم الـصحـافة
ـعــاصــر لــقــد حــرصت عــلـى قـراءة الــعــراقــيـة فـي احلــاضــر ا
(الزمان) بشـغف وبشكل يومي ومنذ سبعـة عشر عاماً بصفتي
تابعة ما احد قرائهـا وكتابها و انـا مع الزمان في كل صبـاح  
يـجــري في وطـني ومــا يـدور في مــحـيـطــنـا االقــلـيـمـي والـعـربي
والـدولي  ونحن نـبحث عمـا نريد فـي الزمان الـثرية في الـتنوع
واضيع بحرفية اقالم واحملتوى والشـفافية في تناولها جلميع ا
كـتـابـهـا الـتي تـقـوم بـتـسـلـيط االضـواء عـلى كـافـة الـقـضـايـا في
مقدمتهـا االجتماعيه واالقتصادية والسياسية احمللية والدولية 
لـقـد اثـبـتت الـزمـان وجـودهـا كـصـحـيـفـة لـهـا وزنـهـا ومـكـانـتـهـا
ــرمـوقه في دعم كل مــا يـخـدم الـوطن الـصـحـفــيـة واالعالمـيـة ا
ـصالح الـوطنـية ومصـالح ابنـائه انـطالقا من تـمسـكهـا باعالء ا
اهم العـلـيا ويـعـود هـذا االبداع والـتـميـز في االداء وتـصـريف ا
ـهــنـيــة االعالمـيــة الـتـي تـقـود الى قــدرات ومـســتـوى الــنـخــبـة ا
الكـهــا وكـتــابـهـا مـن اصـحـاب ــتـمــثـلــة  صـحــيـفـة الــزمـان وا
الكـفاءات واخلـبره وتـراكماتـها والـدور الكـبير لـرئيس حتـريرها
ا هي عليه من الذي لم يتـغير على مدى عشرين عامـاً اوصلها 
هـنية تمـيزلقـد لقد تـمكـنت (الزمان) من احملـافظة عـلى الياتـها ا
اجلـامـعـة لـكل االلـوان في صــفـحـاتـهـا وهي تـؤدي دورا وطـنـيـا
وانـسـانـيـا نـبــيالً مـعـروفـا بـعــيـدا عن اي تـورط في اي نـوع من
انواع الـصـراعات الـسيـاسيـة واحلزبـيـة فكـان لهـا احلظ االوفر
هنية فـتح لها  كل االبواب وباسـلوب مهني جديد من الثقافـة وا
في الصـحافة الـوطنـية العـراقية وبـلغـة صحفـية سـهلة ورصـينة
في مخـاطـبة قـرائهـا وهي في جتـدد مسـتمـر تـزداد فيه خـبره و
مهـنيـة واصالـة  لقـد حمـلت الزمـان للـعراقـي والـعرب وجـميع
قـرائها تاريـخا سياسـيا واجتمـاعيا وثقـافيا واقتـصاديا وتركت
بصمتـها في التغير من خالل شمولهـا وتسجيلها لكل االحداث
بـلغة الـعصـر وتفـاعالته واهتمـاماته ويـشهـد ذلك كل من عاصر
الزمـان منـذ انطالق عـددهـا االول متـفقـ علـى انهـا الصـحيـفة
ــقــايس بــعــد ان اصـبــحت احــد اهم اذرع الــتي ابــدعت بــكل ا
الناس الـذين يدافعـون بهـا عن انفسـهم وكذلك احد اهم االذرع
ـعنـيـة بـبـناء الـدولـة واجملـتمع واحـتـرام االنـظمـة والـقـوان من ا
خالل بـنـاء راي عام بـهـذا االجتـاه الـوطـني  وهي حتـرص مـنذ
تـاسيـسهـا ان تـكون صـوتا لـلـوطن ومثـاال للـمهـنـية واالحـترافـية
مـواكـبـة في مـسـيـرتـهـا جـمـيـع االحـداث الـوطـنـيـة بـرمـتـهـا مـنـذ
احـتالل العراق وسـقوط النـظام الدكتـاتوري معـتمدة بث الـثقافة
الـوطنـيـة فـي كتـابـاتـهـا ومـنـشـوراتـهـا مـؤكـدة في كل ذالك عـلى
ــواجــهــة ــواطــنــ  ضــرورة نــهــوض الــوطـن ورص صــفــوف ا
الــتـحــديـات واالزمـات والــتـغــلب عــلـيـهــا من هــنـا جــاء حـضـور
صـحيـفة الـزمان االعالمي ودورهـا الريـادي ب كـافة الـصحف
ــؤسـســات االعالمــيــة راسـخــا ومــصـدرا احملــلــيه والــدولـيــة وا
صادقا ومعلـما اخباريا مضيئا يخـدم العراق والعراقي ويعبر
عـن ارائــهم بــشـــكل خــاص وبــكـــافــة قــطـــاعــاته االجــتـــمــاعــيــة
واالقـتـصـاديـة والــثـقـافـيـة والـريـاضـيـة واالداب والـفـنـون وبـهـذا
اصـبــحت الـزمـان من اهم سـاحـات احلـوار الـبـنـاء االجـابي في
وتسـتمر ـعقـده و التحـديات واالزمـات  ظل اوضـاعنا الـوطنـية ا
الـزمـان في دعم مـطــالب الـشـعب الــعـراقي في جـمــيع مـيـاديـنه
ـصــداقـيــة مـا رسخ بــقـربــهـا من قــرائـهــا و بـســرعـة اخلـبــر وا
ـشــهــد االعالمي الــوطــني الــذي جـعل مــنــهـا حـضــورهــا في ا
اجلـسـر الـواصل والـفـاعل بـ الــنـاس ومـطـالـبـهم ومـؤسـسـات
الـدولــة الـعـراقـيــة بـتـســلـيـطــهـا االضـواء عــلى كـافـة قــضـايـاهم
ومــطــالــبــهم كل هــذا يــعــود الى تــفــوق الــزمــان والــتــزامــاتــهــا
ـهنـية بسـيـاساتـها الـتـحريـريـة الرصـيـنة عـلى طـول مسـيـرتهـا ا
والوطنـية وهي من ثمار االداء الناجح للـزمان الذي ابقاها  لكل
الـقـراء والـفئـات االجـتمـاعـية والـنـخـبويـة واالن البـد من االشارة
ـتواصل الذي يـبذله الدكـتور احمـد عبد لـلدور الرائـع واجلهد ا
اجملـيـد وبصـمـتـه الـكـبيـرة فـي مـسـيـرة الزمـان مـع سـبـعة االف
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حتتـفي (الزمان) بوصول اعدادها
الى (7000) وهــــو رقم قـــد يــــبـــدو

قـلـيال بـنـظـر الـبـعض قـيـاسـا الـى طـموح
رئـيس حتريـر طـبـعـتـها في الـعـراق الـدكـتـور احمـد عـبـد اجملـيد
وهيئـة حتريرهـا خاصـة وان الزمالء على درايـة واطالع بأعداد
ـا فيه وطنـنا العـربي .. غير اصدار صحف اخـرى في العالم 
وضـوعية الى الظروف ان هذا الرقم يـبدو عالياً اذا مـا نظرنا 
ر بهـا في العراق امنية وسياسية واقتصادية ومنذ اكثر التي 
من سنة ظـروف صحية في ضوء جائـحة كورونا واالرباك الذي
يعيشه الـعالم ..كمـا انه رقم متميـز جداً ويدعو لـلفخر ازاء ذلك
ــهــنــيـة احلــرص الــذي تــمــيــزت به (الــزمــان) لــلــحــفــاظ عــلى ا
صداقـية في نشر اخلـبر والدراسة والـتقرير .. وضوعيـة وا وا
واالهم مـن كل ذلك هـوتـرسيخ قـيم حـاول الـبـعض تـغـيـيـبـها عن
واطـنـة بـعـيداً عن الـطـائـفيـة والـتـسامح مجـتـمـعنـا من ابـرزهـا ا
كنقيض لـلكراهية الـتي يريد البـعض زرعها في نفوسـنا والعفو
ـقـدرة كبـديل عن روحـيـة االنـتـقام واحـتـرام الـراي االخر عـنـد ا
ــكن وصف الــرســالــة االهم فــعال ولــيـس ادعــاء .. ومن هــنــا 
واالسمـى التـي حقـقـتـهـا " الـزمـان " انـهـا كانت  7000رسـالـة
خـتلف حب عـبـرت فيـها الـصحـيفـة عن انحـيـازها لـلمـواطنـ 
إنتمائـاتهم الدينية والـقومية والسياسـية .. ومثل اي مطبوع في
الـعراق فـان مالك الصحـيفة ورئـيس حتريـرها البد ان يـتعرض
لضغـوط واغراءات من هذا الـطرف او ذاك وبصـيغ مختـلفة من
اجل تبني مواقف تـتقاطع ومـباديء وتطلـعات الصحـيفة خاصة
ما يتعلق بتبني مواقف الفقراء واالنتصار لها  ومواجهة حيتان
الـفسـاد ومـحاربـتـهم بالـكـلمـة الـصادقـة وفـضح من يـريد الـشر
بـعـراقـنـا وشـعبـه  كمـا ان مـوقـفـهـا كـان متـمـيـزاً من انـتـفـاضة
تشرين الشـعبية السلمـية منذ انطالقتها االولى في 2019 فقد
فــتــحت ابــوابــهــا لـلــنــاشــطــ من الــشــبــاب وسـواهـم وتـابــعت
فـعـالـيـاتــهم وبـرزتـهـا في عـنـاويـنـهـا ولم تـبـخل عـلى اي مـواطن
سـاحـة في صفـحـاتهـا يبـث من خاللهـا مـا لديه سـواء كانت
شـكوى أم رأيـاً أم مـقـترحـاً فـابـوابـها مـفـتـوحـة للـجـمـيع..  قد
ا تـكون له يخـتـلف البـعض في تـقيـيم مسـيـرة " الزمـان " ور
وجـهـة نـظــر مـتـبــايـنـة الســبـاب كـثــيـرة ومع ذلك فــمـا اعـرفه ان
وضوعي والبناء لذا فهي سياسة الـصحيفة هو تشجيع النقد ا
ا ينشر فيـها مهما كان قاسيا التمانع في نشـر كل راي اونقد 
ـواقـف الـشـخــصـيــة والالمـوضــوعـيـة .. بـشــرط ابـتـعــاده عن ا
الـ 7000عـدد من اجلريـدة احـتاجت الى تـضـحيـة ال تخـلو من
اخملـاطرة  لذا فـاننـا ونحن نشـارك هيئـة حتريـرها الفـرحة البد
ان نـستـذكر زمالء اعـزاء اسـهمـوا في الوصـول الى هذا الـعدد
ـنحـنا فـرصة وداع رحل بـعضـهم الى رحـمة الـله من غيـر ان 
مـنـهم صـبـاح عـبـد الغـفـور والـكـاتب واالديب عـبـد الرزاق واالخ
ن لم تسعفني الذاكرة لذكرهم  فرجي وعذرا  والزميل مـنذر ا
كـمـا اننـا نـغـبط الـزمالء االعـزاء الـذين يـواصلـون بـجـهـد وتـفان
نشـر رسـالة حب " الـزمان " ومـا اسـماهـا من رسـالة .. فـتحـية

لكم جميعا ايها الزمالء وعذرا ان كنت قصرت بحقكم .
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وان هــذه األخـرى هـي سـبـب األزمـات
مـع ان جـــمــاعـــتـه شــريـك فـــيــهـــا .ولم
يدركـوا ان اجملتمع الـعراقي صـار بعد
ؤدية التـغييـر متـشظيـا  وان الطـرق ا
الى الــثــار واخــذ احلــيف واالحــتــراب
الطـائفي فتح مـجلس احلـكم بوابـاتها
امـــام جـــمـــوع حتـــكـــمت بـــثـــلـــثـــيـــهم
ظلومـية وبالثلث االخر سيكولوجـيا ا
وان ســــيــــكـــــولــــوجــــيــــا االحــــتــــمــــاء
ــقــراطـــيــة تــصــاب بـــالــرعب في الـــد
مجتمع تسوده سيكولوجيتان بقانون
جــــاهــــلـي. بل ان ســــيــــكــــولــــوجــــيــــا
ـعارضـة-الـضحـيـة) صـورت لهم ان (ا
الـعــراق وطـنـهـم فـقط ومن يــعـارضـهم
يـسـتـحق القـتل بـدلـيل انـهم تـعـامـلوا
مع شـبــاب انـتـفـاضـة تــشـرين كـمـا لـو
ــئــات كــانــوا غــزاة أعــداء! فــقــتــلــوا ا
واعاقوا وجرحـوا اآلالف في سابقة ما
في ـنـطـقة حـصلت بـتـاريخ الـعراق وا
مـــفــارقـــة..أن مــعـــظم شــهـــداء شــبــاب
كـــان آبــاؤهم قــد انـــتــفــاضـــة تــشــرين
انـتـخـبـوا من قـتـلـوا ابـنـاءهم!.خـالص
وفقية للزميل التهاني والتمنيات با
الدكـتور احمـد عبـد اجمليد وفـاحت عبد
واجـمل مــا نـتــمـنــاه جلـريـدة الــسالم 

الزمان ..ان تبقى عراقية النكهة.
{ استاذ دكتور

  يـثـبت واقع الـصـحـافـة الـعـراقـيـة ان
ابرز ثالث جـرائد حقـقت حضـورا بعد
الــتــغــيــيـر (2003) هي (الــصــبـاح) و
ـدى)..ومع تـشـابـهـها في (الـزمان) و(ا
فــانـهـا تـخـتـلف في امـور امـور كـثـيـرة

كثيرة ايضا اهمها ثالثة:
 األول: الصباح..جـريدة رسميـة تابعة
ـدى مـلـكـيـة خـاصة فـيـمـا ا لـلـحـكـومـة
والزمان لصاحبـها السيد فـخري كر
ؤسـسـها الـسـيد سـعد مـلكـية خـاصـة 

البزاز.
 والـثاني: الـزمـان أسـبق في صـدورها
من الـــصـــبـــاح  فــاألولـى صــدرت  في
لـنـدن (10 نـيــسـان 1997) والـثــانــيـة
صـــــدرت فـي بـــــغــــداد (2003/20/5).
وكــان صـدورهــا مــرتـبــكــا في أيـامــهـا
اذ صـــدر الـــعـــدد األول في 20 األولى 
/5 والــثـــاني في 5/24 وحــمـل الــرقم
(3)بـدال مـن الـرقم (2) مــا اوحى انــهـا

الـعـام عـلى الـزمـان وزمالئه في رئـاسـة
التـحريـر الـدوليـة واحمللـية مـرة اخرى.
عـسـى الـبـاري يــشـفع لي وألمــثـالي من
ـبتـلـ بـهذه اجلـائـحـة للـخـروج بأقل ا
اخلسائر الـصحية واجلسـمانية.  فألق
الــزمـان يـبــقى نـبــراسًـا لـلــغـرف من كل
خبـر وحتقيق ومـقالـة  كلـما زاد شوقي

لتقليب صفحاتها اجلميلة.

بـعـد االحـتالل االمـريـكي الـغـاشـم لـبـلدي
ـــشــــاعـــر  وبـــدأت هــــاجت االحــــزان وا
الـبـحث عن صديـقة اشـكـو لهـا ما يـجول
بـــخــاطــري من اشـــجــان حــزيـــنــة بــدأت
بـوادرها تبدو للعيان .. الفوضى التي ال
تـلد اال الـفوضى ثم الفـوضى ثم الوديان
الــسـحــيـقــة الـتي اعــدت لـلـعــراق ولـيس
لـغيـره  مهـما عال شـأن الغـير فـلي بلدي

ولـــهم بــلـــدانــهم  مـــســلــمـــ كــانــوا ام
.. شـيـعة نـصـارى .. عـرباً اكـانـوا ام كرداً
كـــانــــوا ام ســـنـــة  وذهب اآلبـــاء وجـــاء

. االبناء ليصرخوا نريد وطناً
كـنت اجد الكثيـرات يفترشن االرصفة اال
ـجـرد الـتـمحـيص مـعـهن اغادرهن اني 
لـلـبـحث مـرة اخـرى .. دون جـدوى .. الى
ان اعـطاني صديق لـي عنوانك ومدح لي
بك وبـأهلك  وسـرعان مـا تعارفـنا وفزت
بـصداقـتك والتي سرعـان ما حتولت الى
حب عـذري فـقررت ان يـكـون بيـنـنا زواج
كـاثوليكي ال يسـمح بتعدد الزوجات اوال
وال يـسـمح بـالطالق ثـانـيا .. بـقـيت معك
ـــدة  ولـم اجـــد يـــومــا او طـــوال هـــذه ا
سـاعــة ان رفـضت فـكـرة لي او عـدلـتـيـهـا
فـبقيت الصديـقة واحلبيبـة لي وستبق
ـا احـدنـا يـشم نـسـيـم الـعـراق ويـغار طـا
عــلــيـه  ويــخــاف عــلى شــعــبه من غــيــر
الــعـراقــيـ الـذيـن قـد يـكــونـوا حــامـلـ

جلنسية العراق .
مـبـارك لك حـبـيبـتي وألهـلك عـيـد ميالدك

بــــأالفه الـــســــبـــعـــة.. انـه صـــدور عـــددك
ال(7000) فـي بـــلـــدك ذي ال ( 7000)
عــام حــفـظك الــله انت واهــلك حــبـيــبـتي
(الــزمــان ) وحـــفظ كــتــابك الــذين بــاتــوا
اشــهــر من نــار عــلى عـلـم وحـفـظ رئـيس
حتــريــرك الـصــديق احلــبـيـب  الـدكــتـور
احـمـد عبـداجمليـد وكل الذين عـملـوا معه
فـي اعالء شــــأنـك لــــتـــــكــــوني مـــــنــــبــــرا

سلفنة . قراطية العراقية غير ا للد
لـــكل مــســيـــرة مــحــطــاتـــهــا .. واحــد لك
شرفة للزمان اني ارسلت لها احملـطات ا
مـقـاالً بعـنوان ( مـتعـاون انا مع داعش )
واتــصــلت بــالــصــديق الــصـدوق رئــيس
ـقـال وسائال الـتـحـرير ذاكـرا له عـنوان ا
قـال .. اجابني نـعم لسبب هل سـينـشر ا
واحــد وهــو اني اعـرف انـك لن تـتــعـاون

قال . مع داعش و نشر ا
سـنبقى على عهدنا وشراكتنا مع الزمان
الــغـالــيـة عــلى حب الـعــراق وأهـله .. كل
اهـله ونـسـأل الـله التـوفـيق وألف مـبارك

مرة اخرى لـ(الزمان).
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وصل ا

ـسـتـمر االبـرز لـتـمـويل وتـيرة االصـدار  ا
لــكل الــصــحف مع غــيـاب الــدعم مــقــارنـة
ـفـتـوحـة  الـتي تـتـمـتع  بـها ـيـزانـيـة ا بـا
صــحف عــربـيــة كــبـرى  مـع اعـتــمــاد تـلك
الـصحف خـصوصـا في دول اخللـيج على
اقالم مـن خــارج الـبــلــد في تــســيــيــر دفـة
الـتحرير  واستقطاب االقالم لـلكتابة فيها
فيما  تبدو جتربة الزمان الغنية  اعتمادا
عـلى محلية الكتاب ورؤيتهم كونهم ادرى
بـشـعاب بـلـدهم  ورؤيتـهم ثـاقبـة ازتء ما
يـجـري عـلى ارضهـا من احـداث  وهـذا ما
استنبطه جليا االب البير هشام من خالل
ـهـمـة الـتي تـمـحـورت بـقـضـيـة دراسـتـه ا
مـسـيـحـيي الـعـراق وكيـفـيـة تـنـاولـها  من
جـانب الـصـحف الـعـراقـية او  في  اوسط
الـصحـافة الـعربـية الـتي استـقى منـها ما

هم . ابرز سياقات بحثه ا

ـرة من علقم عـاناة ا وأنا علـى فراش ا
ة اثار كورونا اللعينة تلقيت دعوة كر
بــــكـــــرم اهــــلـــــهــــا
وعـــــــــــزتــــــــــــهـم
للـمـساهـمة في
بـــلـــوغ الـــعـــدد
7000 مـــــــــــــــن
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الــــــــرغم مـن الــــــــظــــــــروف الــــــــتي
تــواجـــهــهــا.وهي تــمــتــاز بــوحــدة
الـكـلـمـة وال تـمـيل الى هـذا الـطرف
وذات سياق مـهني ال يقبل او ذاك 
ـسـاومــة ولـهـا رؤيـة عــمـيـقـة في ا
اغــلب مـــواضــيــعـــهــا كــمـــا تــقــبل
الحــــظــــة والــــنــــقــــد بــــرحــــابـــة ا
صـدر.وهـي تـسـتـقـبل جـمـيع االراء
كـمـا تـمتـاز بـاجلديـة والـقـدرة على
فــحص مـواضــيــعـهــا قــبل الـنــشـر

لتكون خالية من الشوائب).
وقـــال االعالمـي حـــسن هـــادي (ان
صــحــيــفــة الــزمــان هـي صــحــيــفـة
وطــــنـــيـــة تـــعــــد في الـــصف االول
واطن وتسعى دائما لبناء وحدة ا
واضيع الـتي تنشر فيها كما ان ا
ذات رصـانـة وبـعـيـدة عن الـتـحزب
بــاالضـافـة الـى انـهـا والـطــائـفــيـة 
لـمة كـانت وما زالت الـسـباقـة في 
جـــــراحــــات الـــــوطن وذات تـــــوجه
ـيـز اجلـريـدة وطـنـي. وان اهم مـا
هــو تـكــامل مــواضــيـعــهــا وصـدق

الكلمة).
الـى ذلك قــال الــقــاضي االول زايــد
شـمــخي اجلـلـجـاوي(كـنت وال زلت

غـايــتـهــا نـقل واالفـكــار واالخـبــار 
احلـقـائق الى الـرأي الـعـام بـكـفاءة

ومرونة عالية).
مـضــيـفـا ان (مالكـهـا حـريص عـلى
ــواطـن ونــقـل هــمـــومه أحـــتـــرام ا
ومـعـانـاته والـسـعي الى مـا يـطمح
الــــيه الـــــشــــعـب من تــــطـــــلــــعــــات
وآمـال).مــشـيــرا الى ان (صـحــيـفـة
الزمـان جديره بـكل اعتزاز وتـقدير
لكونها مع وحـدة الشعب وحتقيق
ـقـراطـية أمـانـيه في احلـريـة والد
والــعـدالــة االجـتــمـاعــيـة واحلــيـاة

ة). الكر
فـــيــمــا اوضح الــقـــانــوني حــمــيــد
الهاللي ان (جريدة الزمان حافظت
على صـدورها والتزال تـصدر على
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اثنى أدباء وقـانونيـون واعالميون
واصـحـاب مـكـتـبـات عـلى (الـزمـان)
الـتي حتـتفي الـيـوم بصـدورعـددها
الـ 7000 ووصفوها باجلريدة األم
تنوعة وتقاريرها في مواضيعها ا
ــتـــمــيـــزة  فــضال عـــلى كـــونــهــا ا
ن لـلمـواطن في كل ما السـاعد اال
يـعــانـيه ووقــوفـهـا عــلى تـطــلـعـات

وهموم اجملتمع.
وقـال االديب كاظم نـاصـر السـعدي
لـ(الـــــزمــــــان) امس (الــــــزمـــــان من
ــــقـــروءة الــــواســـعـــة الـــصــــحف ا
االنـتــشـار كــونـهـا مــسـتــقـلـة وذات
تـوجـه وطـني وانــســاني وتــتـمــيـز
ــعـلـومـات بـرصــانـة ومـصــداقـيـة ا

ان اسـتــثـمــر الــوقت في قـراءتــهـا
وهي جريدة ال زالت محافظة على
خـــطـــهـــا الـــعــــام ولم تـــخـــرج عن
مــهــنـيــتــهـا اتــمــنى زيــادة اعـداد
صـفحـاتهـا وان تـكون لـها تـغطـية
خــاصــة لـطــلــبـة الــدكــتـوراه عــنـد
مـنـاقـشـة اطـروحـاتـهم اجلـامـعـية
امل االستمرار بهذا العطاء الثر
ـتـمـيزة وان تـكـون من الـصـحـف ا
دائـــمــا). فــيــمــا قــال الــقــار ابــو
فـراس (انـتظـر بـلهـفـة وشوق مـنذ
الــصـــبــاح الـــبــاكـــر لــتــلـــقي هــذه
اجلــريـدة عـلى الــرغم ان مـا يـصل
مـنـهـا الى احملـافـظـة اعـداد قـلـيـلة
مــتــمــنــيــا زيــادة الــنــسخ لــكي ال
شتركـ فقط) مضيفا تنحصـر با
(كــمــا اجـــد مــتـــعــة في قـــراءتــهــا
وخصـوصا في صـفحـاتهـا الفـنية
الـتي بدأت تـنشـر عن قامـات فنـية
في االونة االخـيرة كمـا اني اتلذذ
فـي اغـــلـب مــــواضـــيــــعــــهــــا ومـــا
هني يعـجبني فـيها هـو طابعـها ا
اذ التــتـــجــاوز في نـــشــرهــا اخلط

العام لها).
وقــــال الــــقــــار عــــبــــداحلــــســـ

محمد(كثيرا ال اتمكن من احلصول
عـلى اجلريـدة لقـلة نـسخـها وكـثرة
نــتـمــنى ان تـكـون الـطــلب عـلــيـهـا 
هـــنــــاك الـــتــــفـــاتـــة مـن قـــبل ادارة
اجلـريـدة بـزيادة نـسـخـها ال سـيـما
وان االقـبــال عـلـيـهــا كـبـيــر بـسـبب
تنوع صفـحاتها وثراء مـواضيعها
والــــكـــــشـف عن كـل مــــا يـــــدور من

احداث جديدة للوطن).
الى ذلـك قــــال صــــاحب مــــكــــتــــبـــة
ــعــارف في شــارع الــعــبــاس ابـو ا
وسوي لـ (الزمان) (جريدة محمد ا
الزمـان منـذ ان عرفـناهـا وحلد االن
من اجلرائد التي تمـتاز بقالب فني
رائـع وان اغـــلب اعـــدادهـــا تـــنـــفــد
بــســرعــة مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح
االولى) مــبـــيــنــا(ان اجلــريــدة ذات
تـوجه جـيـد وتصـمـيـمـها رائع وان
اغلب صفحاتـها غاية في الروعة
ــــقـــروءة وهي مـن الــــصـــحـف ا
دائــمــا وال يــتـــوانى الــقــراء عن
متابـعتها دائـما كما اتـمنى لها
ـزيــد من االسـتـمـرار والـتـالق ا
بـــــفــــضـل كـــــادرهــــا ورئـــــيس

حتريرها).

اقــرأ الــزمــان مــنــذ ان عــرفت هــذه
اجلـــريــدة  فــهي تــمـــتــاز بــتــنــوع
مـــواضــيـــعـــهـــا واجـــد فــائـــدة في
قـراءتهـا وتعـجبـني فيـها صـفحات
كـما االخـبـار والـريـاضـة والـفـنـيـة 
اثـني على مـراسـلهـا مـحمـد فاضل
ـتـابـعـ اجلـيـدين الـذي يـعـد من ا
لـــكل مـــا يـــدور في احملـــافــظـــة من
احـداث ويتـناولهـا باسـلوب مـهني

وبلغة وخيال جيد).
واضــاف (اتــمــنى لــلــجــريـدة دوام
التـوفيق والنـجاح واحملافـظة على
ــطــبـوع وان تــعــمل عـلى اصـدار ا
زيــادة صــفــحــاتــهــا الن لــهــا قــراء
ومـتابـع جـيـدين ال ينـفكـوا منـها
اال بـــاكـــمـــال صـــفـــحـــاتـــهـــا عـــنــد
كما تبحث دائما عن كل ما القراءة
هــو جـديــد وتـنـقـل احلـقــيـقــة كـمـا

هي).
في غضـون ذلك قال الـتدريسي في
جـــامــعـــة كــربالء عـــواد اخلــالــدي
لـ(الــزمــان) (قــرأت  هــذه اجلــريـدة
يوم كنت طالبـا في اجلامعة وكنت
اجـد مـتـعـة في مـواضـيـعـهـا حـيث
كـنت في الـقـسم الـداخـلـي واحاول

وتـسـتـقـطب أمـهـر احملـرريـن والـفـنـي
والـكتـاب في صفـحاتـها وأبـوابها وفي
مـختلف الفـنون الصحـفية  وفوق ذلك
فــهي الــصــحــيـفــة الــتي التــتــجــاوزهـا
سـلطات الـقرار السيـاسي وحتسب لها

ألف حساب .
مع نــســجل الــيــوم في ســجل الــزمـان 
بـاقـة من الـصـحـفـي والـكـتـاب  كـلـمة
إعــجـاب بـحق جـريــدة الـزمـان ونـبـارك
لـــرئـــيس حتـــريـــرهـــا والـــزمالء كـــافــة
احـتفالهم بالعـدد سبعة آالف  ونتطلع
مـــعــهم إلـى اســتــمـــرار صــدور  أعــداد
الزمان و تصاعد عَدّاد األرقام في مقبل

األيام وعلى مدى الزمان .
عـزيزي الـقار : إقـرأ في السـبعة آالف
عـدد خالصـة قـصة وطـن السـبـعة آالف
عـام وإقـرأ في الـزمـان طـبـعـة بـغداد أن
اجلــريــدة بـدأت لــكي تـســتــمـر  وأنــهـا
عـبرت حاجز السـبعة آالف األولى نحو

سبعة آالف أخرى بنجاح  
وكل عام وأنتم بسبعة آالف خير.

تـوفـيق الـسـمـعـاني صـدرت في الـعـهد
ــــلــــكي عـــام (1937)وتــــوقــــفت عـــام ا
وســبـــقــتــهــا زمــان ابــراهــيم  (1963)
صـــالح شـــكـــر  الـــذي اصـــدر جـــريــدة
الـــزمــان األولى فـي شــهــر تـــمــوز عــام
(1927) وأوقـفتها حكـومة عبداحملسن
الــسـعـدون عـام (1928)بــعـد 44 عـددا
ودارت األيــــــام ومـــــرت األيـــــام فــــــقط 
مـيز وأحـيـاها وأسـسـها بـهـذا اإلسم ا
ـوصلي الـصـحفي والـكـاتب العـراقي ا
سـعـد الـبـزاز لـتـكـون صـحـيـفـة عـربـيـة
دولـيــة مـسـتـمـرة  ومع مـوجـة اصـدار
الـصحف فـي بغـداد بعد احـتاللـها عام
2003صـدرت طـبعـة بـغداد واسـتـمرت
حـتـى يـومـنـا هـذا الـذي نـحـتـفل به مع
الــزمالء ورئــيس حتــريــرهــا الــدكــتـور
احـمـد عـبـداجملـيـد بـالـعـدد (7000) أي
ان (زمـان عـبـداجملـيـد) أصـبح  عـمـرها
يــقـتـرب مـن عـمـر (زمــانَي الـســمـعـاني
وصــالح شـكــر) بـفــارق عـشــر سـنـوات
تـقـريبـا مع االحتـرام الـكبـير  لإلسـم

الـــرغم من كـل األحــداث والـــتــقـــلــبــات
الـسـباسـية الـتي عاشـتـها مـصر بـقيت
صـحافتها مستقرة بل وتصدر طبعات
مــسـائــيـة فـي وقت تـواجه الــصـحــافـة
الـورقية حتديات كثيرة أجلأت كبريات
ـــيـــة الى  الـــصــدور الـــصـــحف الـــعـــا
بــاحلـدود الـدنـيــا او الـبـقــاء عـلى قـيـد

احلياة االلكترونية .
وكـان لـنـا في الـعراق زمـان لم تـسـتـمر
ـوصلي لـألديب والصـحـفي الـعـراقي ا

لم يـكـتب لصـحيـفة عـراقيـة االستـمرار
واالســـــتــــقــــرار طـــــويالً  فال ( زوراء)
الـوالي مدحت باشا التي تأسست عام
ـصـريـة (1869) عــمّـرت مـثل االهـرام ا
الــتي تــأســست عـام (1875) ومــازالت
مـسـتـمـرة بـالـصـدور وتـصـدر طـبـعـات
دولـية وعربية  وال جريدة اجلمهورية
الــــبــــغــــداديـــة (1958 )عــــمّــــرت مـــثل
(اجلـــمــهـــوريــة) الـــقــاهـــريــة ( 1954)
ـســتـمـرة حـتى بـومـنـا هـذا  وعـلى وا
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بغداد
مـنــذ الـعــدد االول لـصــدور صـحــيـفـة
الـزمــان وجـدت فـيــهـا مــايـلـبـي طـمـوحي
ـزيد كـقـار عـراقي وكـاتب واعالمي مـارست الـصـحـافـة بـا
ـضـنـية الى جـانب مـسـؤولـياتي بل وا ـتـعبـة ـسـؤوليـة ا من ا

الوظيفية ضابط شرطة وحقوقي 
لقد ولـدت اهتماماتي بالـصحافة مبكـراً  ولم انقطع منها في
يـوم من االيــام    واصـلت ادارة حتـريـر مـجــلـة الـسـاهـرون
ومــجـلـة الـريـاضي الـتي تـصــدرهـا مـديـريـة الـعـاب الـشـرطـة
الـعــراقـيـة 1979الـشـرطــة الـريـاضــيـة الـعــربـيــة الـتي تـولى
االحتـاد الـريــاضي الـعـربي لــلـشـرطـة إصــدارهـا فـضال عن
ـشــروع اصـدار صـحـيـفــة (صـوت الـعـشـائـر) اضـطالعي 
شـروع الذي لم تعـنى بشـؤؤن الـعالقة مع الـعـشائـر  وهـو ا
يـتـواصل ألسـبـاب تـمـيـولـيـة فـحـسب  رغم انـني حـرصت ان
يـســد نـقـصــاً اعالمـيـا واضــحـاً بـشــأن الـعالقـة مـع مـفـهـوم
العشـيرة كمؤسـسة مدنـية    كما كـتبت العديـد من البحوث
والدراسـات وأنتميت الى نـقابة الـصحف الـعراقي 1986
واصـبـحت عضـوأ مـتـمـرسأ فـيـهـا ولـذلك  ح ادلـو بـوجـهة
نــــظــــري عن (الــــزمــــان)  فالنـي اراهــــا عن قــــرب بــــحــــكم
االخـتـصـاص خـاصــة بـعـد ان اتـاح  لي الـصـديق االسـتـاذ
الـدكــتـور احــمـد عــبـد اجملــيـد ان اكــون احـد كـتــابـهــا الـذين

يواظبون على النشر فيها .
لـلحـقيـقـة اعتـبر الـزمـان مدرسـة صـحفـية بـكل مـا يعـني هذا
ـبكر التـوصيف من دقـة فقـد اجتـمع فيـها احلس االعالمي ا
واخلبـرة الـتي يـتـمـيـز بـهـا مـؤسـسـهـا االسـتـاذ سـعـد الـبزاز
تـمرسة لـلدكـتور احمـد عبد يـة ا يـدانيـة واالكاد عايـنة ا وا

اجمليد 
سـتوى ـراهـنة عـلى استـمـرار صدور صـحيـفـة  بهـذا ا ان ا
تغيرات السـريعة التي ضربت عمقه في العـراق مع هامش ا
الـوطــني يــظل بـاســتـمــرار مـوضع شك ومــغـامــرة مـحــفـوفـة
بـاخملـاطر نـظـراً لـلـتـحديـات الـتي واجـهـتـهـا وهي شـديدة في
ـزيد من الـكـوارث   لكن (الـزمان) اغلب االحـيان  وتـنـذر با
شروع االعالمي طبـات  بكل اريحية ا اجتـازت االختبار و ا
ـؤلم ــسـؤولــيـة واخلــوض ا ـتــوازن.الـذي ادرك ضـخــامـة ا ا
اذا حصل ذلك فألنهـا احترمت اربع معادالت  هي فيـها  
ـغـامـرة االعالمــيـة الـواعـدة  االول  في مـجـمـلــهـا مـيــزان ا
ـوثـقـة واحلـيـاديـة ـعـلـومـة ا ـبـني عـلى ا الـسـبـق الـصـحـفي ا
يدانيـة واحلرص على كشف الداللة الذي الحقة ا بشـروط ا
ـواظبة على ذلك  بالكثير من الثاني ا يلبي  مـطالب احلقيقة 
ـتلـقي الرابع هـارة   اما الـثالث فـيكـمن باحـترام ذاكرة ا ا
تعـلق بسعة وتنـوع الوجبة الـصحفية الـيومية الـتي تقدمها ا
الى الــقـراء رغم وجـود انـحـســارمـلـفت لـلـصـحــيـفـة الـورقـيـة
حلـسـاب الصـحـافـة االلـكتـرونـيـة وعـصر الـتـدوين بـاكـثر من

ناصية واحدة. 
ـعايـشـة   تعـرضت (الـزمان) ـعـاينـة بل وا حـسب الـقرب وا
ـخـالب مــتـوحـشـة الى كـمٍ هـائلٍ من  مـنــافـسـة بــعـضـهــا 
وصبـرت على شـكوك متـمرسـة   لكـنها فـي كل احملطات لم
تهـادن او تـتـملـص  وهاهي االن تـكـمل عـددها 7000 بـذات
ـوجـبه  وكسب الشـرف االعالمي الـواضح الذي انـطـلقت 
ـزيــد من فـرص  مــشـاركـة الــقـراء  هــمـومـهم وتــطـلــعـاتـهم ا
ـوقف يسـتـحق التـحـية لـها ـضني عـن احلقـيقـة .ا وبـحثـهم ا

(للزمان)في هذا الزمن الصعب.

جـمـعـتني مـع رئيس حتـريـرها
الــنـشـيط األسـتـاذ الـدكـتـور
أحـمـد عـبـد اجملـيـد زمـالـة
فـي كلية اإلعـالم جامعة

بـغداد أعواما عديدة 
وكــــــان الـــــــطالب قــــــد
وجـدوا بتوجيه رئيس
الـتـحريـر مكـانا عـملـيا
يــجــمـعــهم  يـتــدربـون
ويـنـشرون  ويـفـرحون
بأسمائهم الغضة وهي
تـــتــوسط الـــصــفــحــات
تــشـــجــيــعــا وتــهــيــئــة
لــلـعـمـل الـصـحــفي بـعـد

الــتـخــرج   .حتـيــة لـلــزمـان
وهـي تـنـهي شـوطـا طـويال من
ديـد  ولـسـوف جند عـمـرهـا ا
بـعد التجربة الغنية الثرة أن
طـرقا وعرة أخـرى ستعـبرها
الـــــزمــــان فــــبــــنـــــاء الــــوطن
واإلسـهـام في بنـاء الـعقل لن

يـكـون إال صـظـظـظـظـظـظـعـبـا لـكـنـهـا
الـصـعـوبة احملـبـبـة ح يـكـون الـهدف

ساميا.

تـعرضنـا له  صدمة االحـتالل وصدمة
الـشـعب الذي لم يـدرك عمق مـا يراد له
 فـمــا ذا فـعـلت جـريـدة الـزمـان ? حـ

انـهـارت صـحف كثـيـرة بقـيت الـزمان 
وفي أوج فـجزء من رسـالتهـا أن تبقى 
ــــأســـاة كـــانت حــــاضـــرة وتـــعـــرض ا
ا تـعـرضـوا له  ثمن الـعـامـلون فـيـهـا 
البـد من دفعـه فدفعـته  جنحـت الزمان
فـي أن تكون جريدة الوطن  احتضنت
أدبـــاء الــعـــراق جــمــيـــعــا وأصـــبــخت
صـــوتـــهم الـــذي ال يـــنــازع أبـــوابـــهــا
الـثــابـتـة عالمـة من عالمـات تـمـيـزهـا 
ـا يـزل فـاعال  وصـدرت مـنه ألـف يـاء 
مــجــلـدات   ..هي مــهــمـة يــراد لــهـا أن
ـيـزة فـكــانت. حتـتـفل الـزمـان تــكـون 
بـصدور سبعـة آالف عدد  هذه األيام 
أيــة حـصـيـلــة هـذه  وأي إصـرار عـلى
ـرجـو ...صــنـاعـة ــضي في الـهــدف ا ا
الـوعي مقـابل محاوالت تـدميـر العقل 
مـعنى ذلك أنها حظيـت بعناية القراء 
فـمضت في طريق اإلصدار الصعب في
الـبـلد الـصعب  عـمـلت الزمـان على أن
ي  وعــمـلت تــضــاهي اإلصــدار الــعــا
عـــلى أن تــكـــون مــدرســـة صــحـــفــيــة 

سـيـخبـئه الـقـدر له وكأن كـتب عـليه أن
يكون في ع العاصفة دائما.

عـدنــا الى بـغـداد بـعـد الـتـغـيـيـر  ومـا
يـالحـــظه أي مــــتـــطــــلع أن الــــصـــحف
ازدادت حــتى مألت األرصـفـة  صـحف
سـيـاسيـة ودينـيـة وأخرى ال هـوية لـها
ومــعــهـــا الــزمــان الــتي نــعــرفــهــا  من
ـــهــجــر الــعـــربي وهي اآلن حــاضــرة ا
كـأنـها تـقول أنـا األول هل تذكـرونني ?
ـنافي ال الـصـحيـفة الـتي صـمدت في ا
بـد سـتـصـمد في الـوطن  وبـدا خـطـها
الـفكري والسياسي يظهـر شيئا فشيئا
 تــغـيـر الـظـرف واي تــغـيـر هـو زلـزال
عـــظــيم فـي الــوطن ..إذ لم يـــحــدث في
عاصـر أن احتل بلد وهدمت الـتاريخ ا
مـؤسسـاته وبالـطريـقة الـتي شهـدناها
جميعا مرحلة قاسية متحدية لصاحب
الـــرأي مـــاذا يــفـــعل فـي هــذا الـــبـــحــر
ـتالطم الذي استـيقظت فـيه اإلثنيات ا
والـطائفـيات وكل أنواع اإلديـولوجيا 
حـركـة ال يـشـبهـهـا شيء إمـا ان تـنـهار
بــهـا الــشـعــوب أو تـتــمـاسك ال خــيـار
ولـست أريـد هـنا أن أفـصل مـاذا تـفعل
ــثـل مـا شــعــوب أخــرى لــو تــعــرضت 

تـوجـد صـحـيفـة عـراقـيـة خـارج الوطن
وفـي حقـبـة احلـصـار الـذي فـرض على
الـعـراق تـتحـدث بـاسم العـراق وتـكون
ـثـلة ألبـنـائه  كنـا حـذرين في احلكم
عـلى هذا الوليد الذي يدس جسده ب
أعــرق وأقـدم الــصـحف الــعـربـيــة مـثل
احلـــــيـــــاة والـــــشـــــرق األوسـط ذواتــــا
مـنـذ ذلك ـالــيـة الـهـائــلـة  اإلمــكـانـات ا
الــوقت ونــحن والــزمــان عالقــة قـارىء
ـطـبـوع أخـذ يـفـرض نـفـسه شـغــوف 
ـوجـعـة رويـدا في الـذاكـرة الـعـراقـيـة ا
لـيـكـون مـعـادال لـشيء فـقـدنـاه ومـعـبرا
عـن شـــوق لــــوطن ال تـــدري مــــا الـــذي
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بغداد

مــا ذهب إلــيه الـعــديـد من الــبـاحــثـ أن
ادي  عـنف اللغـة هو أخطـر من العنف ا
ونــعــتــقــد أنــهــا قــد نـحــجـت في جتــزئـة
الـهويّـة العراقـية وعـملت علـى تشظـيها 
ّـا روّج ــضــمــون  هــبــوط احملــتــوى وا
لـصـعود الـثقـافة الـشـعبـوية  واإلسـفاف
ـرض قد انـتقـلت عدواه في الـلغـة وهذا ا
إلـى مـواقع الــتـواصل االجــتـمــاعي الـتي
سـادت بـشـكل مفـرط في األعـوام األخـيرة
والـتي أصبـحت متاحـة ب العـامة  وقد
يـعتـرض أحد القـار على رؤيـتنا بـحجة
أنـه يــعـــيـش وفق تـــطـــوّر اســتـــورده من
ـــارس حــــريـــة الــــغـــرب ومـن حـــقـه أن 
الـتعـبير بـشكل مـطلق  وأن يعـلو صوته
ضـــد من يـــراه بـــعــيـــداً عن احلـق ويــزج
طبـات الكبرى تـهديده ووعـيده فأحـدى ا
الــتي وقع  في شــبـاكــهـا رواد الــتـواصل
االجـتــمـاعي من الـعـراقـيـ أنـهم صـاروا
ادة 48 ضـحـايـا وجـلّـادين فـي حـ أن ا
مـن قانـون الـعـقـوبـات الـعـراقي رقم 111
ـادة 200 فــقـرة 2 ــعــدل ا لــعـام 1969 ا
ة ادة أنه يـعد شريكـاً في اجلر نـصت ا
من حــرض عـلى ارتـكـابـهــا فـوقـعت بـنـاءً
ـادة الــثــانــيـة من عــلى الــتــحـريـض  وا
قــانــون اإلرهــاب الــعــراقي رقم 13 لــعــام
2005 قــد نص عــلى األفــعـال اإلرهــابــيـة

مــركــزيــة في عــمــوم اجلـزيــرة الــعــربــيـة
وخـارج حـدودها  كـذلك ال بـد من ذكر أن
بـعض الشعراء قـد قتلوا بـسبب خطابهم
وخـير مثال على ذلك أغلب شعراء الدولة
الــعـبـاسـيـة عــنـدمـا بـدأ شــعـرهم يـهـاجم
السلطة وحكامها وخرج عن أيديولوجية
الـدولة فـكان الـقتل حـليـفهم  و بـشار بن
بـرد أحـد الـذين تخـلـصت مـنهـم السـلـطة
هدي عليه حدّ اخلمر ح أقام اخلليفة ا
وكـما هـو معروف في الـتشريع اإلسالمي
ــيت  لــكن جالديه أن هــذا احلــد غــيـر 
أسـرفوا باجللـد إلى أن قُتل ; ليـتخلصوا
ـعـارض لـهم . من لــهـيب خـطـاب بـشـار ا
وإذا أمــعـنـا الـنــظـر في صـورة خــطـابـنـا
ــعــاصــر في الــعــراق ال نــكـاد اإلعـالمي ا
جنـزم بالقـول : إنَّه متعدد االيـدولوجيات
وذجـاً للحرية لـكنها صارت الـتي تبدو 
قـــاتـــلـــة فـــيـــمـــا بـــعـــد   وهـــذه
الـتـعدديـة االيـدولوجـيـة بثت في
لـغتهـا رسائل العـنف ضد اآلخر
 وال شـك أن هــذا األخــيــر صـار
ثـيـمـةً لصـيـقةً في اخلـطـاب . قد
يـسـتـغـرب الـقـار ويـتـبـادر في
ذهــنه تــســاؤالت مــنــهـا : كــيف
خلـطابٍ موّجه إلى اجلمهور أن
يـشـيع فـيه اإلرهـاب ? وآخـر قد
يـــقـــول : ومــــا عالقـــة الـــعـــنف

بالهويّة ? 
مــيـشــيل فـوكــو ابـرز مــنـظـري
اخلــطــاب يــرى : أن اخلــطــاب
هـو النـصوص أو األقـوال كما
ــجــمـوع كــلــمــاتــهـا  تــقــدّم 
ونــظـام بــنــائـهــا  وبـنــيـتــهـا
نطقية أو تنظيهما البياني. ا
فـي حـــــــــ إن اخلـــــــــطــــــــاب
اإلعـالمي يـنـطـلق من مـنـتـجه

تـــســــيّـــد اخلـــطـــابُ مـــنــــذ الـــقـــدم عـــلى
اجملـتـمـعـات  وسـلـطـته تـكـمـنُ عـنـدما
يـوّجه وفق أيـديـولـوجـية مـعـيـنـة ولو
عــدنــا بــنــظــرة مــوجـزة إلـى الـتــاريخ
الـــعــربـي ســنـــلــحـظ أن في الــعـــصــر
اجلـاهلي تُـقرعُ طـبول الـقبـيلـة عنـدما
يــنــبغُ فــيــهــا شــاعــر ; ألنّـه ســيــكـون
ـسـؤول عن تـخـلـيـد أمـجـاد قـبـيـلـته ا
حـتى ولو كـان اجملد ال قـيمـة له تذكر
 وفـي حـــروبـــهـم يـــكــــون الـــصـــوت
اإلعـالمي الذي يـهزمُ بـخـطابه الـعدو
قـــبل سـن الـــســيـف  وال نــنـــسى أن
الـنبي محـمد في دعوته إلى اإلسالم
قـد اتــكـأ عـلى شـعـراءٍ وظّـفـهم حتت
مـسمّى ( شـعراء الدعـوة) ليـنصروا
الـدين وقائده في شعرهم وخطابهم
باشر وبهذا قد استطاع النبي أن ا
يـرسّخ هـويته اإلسالمـيـة ويجـعلـها

 WÒ uN « ¡UM Ë w ö ù« »UD)«

مـنها الـعنف أو التـهديد الـذي يهدف إلى
إلـــقـــاء الــرعب بـــ الـــنــاس أو تـــعــرض
حـيـاتــهم لـلـخـطـر  وإذا تـتـبـعـنـا الـواقع
ـواد  الــعـام لم جنــد تـطـبــيـقـات لــهـذه ا
فـكـثـير من األفـراد قـد وقـعوا ضـحـايا من
ــقــروءة ــنــظـــومــة اإلعالمـــيــة ا يـــقــود ا
رئية وكلّ ما نحتاجه إلى ـسموعة وا وا
تـطبيق حقـيقي لهذه الـقوان مع ضمان
حـرية التعبير التي تبتعد عن لغة العنف
ــوضــوعـة  ونــعــود بــســطـور ســريــعــة 
الـهـويّـة فـقـد بـينـا فـيـمـا تـقـدم كيـف عمل
خـطـاب العـنف عـلى تـمزيـقـها وحـصـرها
بـزاوية ضيـقة و حتى تقـلصت إلى هوية
ـكن أن فــرعـيـة صـغـيــرة  لـكن مع هـذا 
يـعـاد بـنـاؤهـا عـبـر اإلعالم أيـضـاً عـنـدما
يـشذب من كل ألفاظ العنف والتحريض 
ـــواطــنـــة  تــوشــيح تـــكــثــيـف مــعــاني ا
ـتـصـالح مع اآلخـر الـبــرامج بـاخلـطـاب ا
والـــذي يــقــبـل اخملــتــلف عـــنه في الــرأي
وااليـديوجليا والهويّة واالثنية والعرقية
والـدين وتكون مصلحـة البالد هي العليا
ّا ـشتـرك ب جـميع أفـراده . و والـهم ا
ـكن الـقول إن الـصـحف يـقع على تـقـدم 
عـاتـقـهـا جـزءً من إعـادة صـنـاعـة الـهـويّـة
ـمّزقـة من جديـد وهذا مـا نأمـله من هذا ا
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عايـر التي وضحهـا فوكو فضالً حـامالً ا
عن تـبوبـيه بعـقيـدةٍ أو فكـرٍ أو جهـة نظر
ـتـلـقي بـلـغـة سـلـسة مـعـيـنـة تـوّجه إلى ا
بــسـيــطـة من دون مــجـازيــة أو شـيــفـرة 
ــا بـلـغـة تـقـريــريـة إخـبـاريـة ــــ وهي وإ
مـــطـــلـب إعالمي ــــــ تـــتـالءم مع جـــمـــيع
ــسـتـويـات الــثـقـافــيـة لـلـفــرد . من هـنـا ا
يـتـضح أن اخلطـاب اإلعالمي في الـعراق
ســيـمــا بـعـد 2003 أغــلـبـه كـان احملـرض
الـرئـيس في صنـاعة الـكراهـية بـ أفراد
اجملــتــمع : ذي الــتــعـدديــة في الــهــويّـات
والـتي تـتـطـلب لـغـةً حـيـاديـة تـتـوافق مع
هـذا التـعدد  لـكن هناك من اسـتثـمر هذه
الــهــويّـات اخملــتــلـفــة لــصـالح ســيــاسـته
اخلــاصــة ومــصــاحله الـشــخــصــيــة ومـا
وراءهــا من مـنـافـع تـخـدم اآلخــر عـبـر مـا
يــبـثه في قــنـاته اخلــاصـة  فـلــو رصـدنـا
بــــشـــكل ســــريع مـــا يــــبث في الــــبـــرامج
احلـواريـة واإلخـبـاريـة نـرى أوالً خـلـوهـا
ــهـنـيّــة اإلعالمـيـة  وابــتـعـادهـا عن من ا
ـصداقية في نقل اخلبر  اخلطاب الذي ا
صـار يتضـمن عبارات الـسب  والشتم  
كن والـقـذف بـشـكل واضح وصـريح ــــ 
الـعودة إلى قاموس مفردات الكراهية في
اإلعـالم الــــــــــعــــــــــراقـي ــــــ فــــــــــضـالً عن
الــتــصـــريــحــات الــتي تــخــلــو من األدلــة
والــشــواهــد  واألمـر األهم الــتــأكــيـد في
اخلــبــر عـــلى عــدد الــقــتــلى أو اجلــرحى
بـحـسب هويّـاتهم  والـتـنبـيه على تـكرار
ألـفاظ معيـنة توحي إلى إشاعـة الترهيب
ـتـلـقي . كلُّ إذاعـة أو قـناة الـنـفـسي في ا
إعالمـية غير حـكومية نلـحظ في خطابها
أنـها تننصر إليديولـوجيتها على حساب
إقــصـاء اآلخــر . وفـيــمـا يــبـدو أن الــلـغـة
ـــتـــنـــاولـــة في اخلـــطـــاب اإلعالمـي قــد ا
مـارست كل سطـوتهـا على اجملـتمع وهذا
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لم أكـــتب يــومـــا  لـــلــزمـــان لـــكــني
معـجب بها ومن قراء هذه الـصحيفة
التي عـبرت عن مهنية  عالية  فيما تتناوله
من أخبـار وتـقـارير اسـتـقـصائـيـة فـصحـيـفة حتـتـفل بـصدور
الــعـدد ذي الــرقم 70000في ظــروف مــثـل ظــروف الــعـراق
يعني ان وراءها إدارة صحفية ناجحة  هي التي كانت قادرة
طول كل هذه الـسنـوات على االستـمرار واإليـفاء بالـتزامـاتها
إزاء العامل فيها وجعلها في مقدمة الصحف العراقية التي
وصل عــددهـا فـي سـنــوات ســابــقـة الى اكــثــر من ثالثــمــائـة
صـحـيـفـة يــومـيـة واسـبـوعـيـة عـبــرت شـكال و مـضـمـونـا  عن
ــقـراطـيــة الـتي جــاءت بـهــا امـريـكــا بـعــد الـغـزو صــورة الـد

واالحتالل ولكن البقاء دائما لالصلح .
ـومة صـدور الزمان تـهنـئة خـالصـة للزمالء لـلعـاملـ على د
والـتهـنئـة  اخلاصـة لرئيس حتـرير نـسخـة العـراق من الزمان

الزميل واالخ والصديق  الدكتور أحمد عبد اجمليد.
وكل عام والزمان الصحيفة بألف خير.
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الالمـع ولتجربتها الرائدة في تاريخ
الـصـحـافـة الـعراقـيـة وحـسـاب األرقام
يـتقدم لصـالح الزمان البـغدادية ونحن
نــفـتــقـر عــلى طـول  عــمـر  الــصـحــافـة
الـعراقيـة لصحيـفة مسـتمرة بال توقف
الـى درجة ان الصـحف الـعراقيـة كانت
ـرور ســنـة واحـدة وتــعـتـبـر حتــتـفل 
ـدة عــام إجنـازا يـســتـحق صــمـودهــا 
االحــتـفـال ولــذلك نـتـطــلع بـشـوق الى
يـوم تكـسـر فيه صـحيـفة عـراقيـة الرقم
الـقياسي  وتستمر بالصدور  مع تبدل
أنــــظـــمــــة احلـــكـم وأن نـــتــــذوق طـــعم
االســـتــقــرار الــصـــحــفي وتـــكــون لــنــا
أهـرامـنـا التـي التهـزهـا ريـاح التـغـيـير

السياسي .
كــــــنت ومــــــازلت أرى ان جنــــــاح أيـــــة
صــحـــيــفــة مــرهــون فـي اســتــمــرارهــا
ـــعــانـــهــا واســـتـــقــرارهـــا ولــيـس في 
ـؤقت وانطـفائـها بـعد عـمر وصـيتـها ا
قــصــيـر  مـع االعـتــزاز بــكل الــصـحف
الــعـراقـيــة الـتي يــنـطـبـق عـلـيــهـا قـول

اخلـنـسـاء في أخيـهـا صـخر : يـاكـوكـباً
مـاكان أقـصر عـمره وكـذا تكـون كواكب
األقــمـارِ وقـد أمــسـكت جـريــدة الـزمـان
بـــحـــبــــلي االســـتـــمـــرار واالســـتـــقـــرار
بـطـبعـتهـا البـغـدادية وعـززته بحـضور
يــومي فــاعل ورؤيــة صـحــفــيـة حــاذقـة
ومـهنية عالية يتمتع بها رئيس حترير
طبعة بغداد الدكتور احمد عبداجمليد 
 وال أكــتـشف جــديـدا أو ســراً  لـو قـلت
انـه وراء هـذا االسـتــمـرار واالســتـقـرار
والـنجـاح الصـحفي الـذي جعـل الزمان
شهـد وتصل عتبة الـبغدادية تـتصدر ا
الـسبـعة آالف عـدد وتسـتمـر والحتترق
وسط ألــســنـة الــلـهب وحــقـول األلــغـام
الـتي حتيط بالبيئة الصحفية العراقية
مـن كل جـانـب  وهـو الــطــريق الــشـاق
نـفسه الذي سارت عليه مئات الصحف
في الــفـورة الــصـحـفــيـة مــابـعـد 2003
وتـوقف معـظمـها وبـقيت الـزمان ثـابتة
مــتــوازنــة ومــتــجــددة تــصــنع خــطــهـا
ـــتـــمـــيـــز وجـــمـــهـــورهـــا وخـــبـــرهـــا ا

في نـهـاية الـتسـعيـنـات كنت في الـيمن
وفي مـــديــنــة احلــديــدة مــتــعــاقــدا مع
جـامعتهـا  تدريسيـا في كلية الـتربية 
دينة البعيدة ما وكنا نبحث في هذه ا
يـــقـــربــنـــا من الـــوطن الـــذي غـــادرنــاه
مكره  وقد وجدت وبال سابق إنذار
دينة جريدة كتبة الرئيسية في ا في ا
ن بــاسم الــزمـان  وهــو اسم مــألـوف 
يـعـرف شـيـئا مـا عن تـاريخ الـصـحـافة
الـعراقيـة  فرحنـا بالزمـان  توصل ما
انــــقــــطع  .. يــــتــــداولـــهــــا األســــاتـــذة
ويـلتقطـونها من ب عـشرات الصحف
الــيـمـنـيـة واخلــلـيـجـيــة والـعـربـيـة  ال
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مـنذ الـصـدور االول جلـريـدة الـزمان بـنـسـخـتـها الـعـراقـيـة وأنـا أتابع
بحـرص وإهـتمـام مـا تقـدمه من كـشوفـات تـتخـطى احلـواجز والـتـقلـيد
ـنهج يتسم بالتجديد ووضوح الرؤى هني والفني  ستوي ا على ا
ان هذا اإلهتمام بتجـربة الزمان ليس ألني عمـلت في ميدان الصحافة
عقودا من السنـ ولي عالقات طيبـة مع العامل فـيها بدءاً من رئيس
ا أعـادت لي الـزمـان جتارب حتريـرهـا الـدكتـور أحـمـد عبـد اجملـيـد إ
اثلة لصحافة عربية وعراقية عريقة تعلمنا فيها أسس ومباد عمل 
العـمل الصـحفـي األولى لقـد إستـطاعت الـزمـان أن ترسم لـسيـاستـها
ـتمثل بـحرية منهـجاً إعالميـاً ثابتـاً ال حتيد عـنه طوال هذه الـسنوات ا
الـكـتـابـة والـرأي واحـتـرام اآلخـر واخملـتلـف وإشـاعـة ثـقـافـة احلوار
ووقفت بـحـزم ضد مـشـاريع الـتقـسـيم وكل أشكـال الـعنف والـتـطرف
ـواطنـة إلى جـانب هذا والـطائـفـية والـدعـوة لتـعـزيز روح ا والعـدوانـية
ـدهش لـترويـسة الفـضـاء من اإلتسـاع أتـأمل بدهـشـة ذاك التـشكـيل ا
اجلـريــدة(الـزمــان) هـذا الــتـكـويـن واإلنـســيـابـيــة في إمــتـداد احلـروف
وإلتـقـاءاتهـا يـخلق إيـقـاعاً ال نـظـير له فـي اإلنسـجـام  والوحـدة لـكتـلة
تدة في عمق الوعي اجلمالي للـشكل الفني والتصميم فيما راسخة 
كـونات والـزمان وفق يعـرف بعـمـليـة تنـظيم وتـآلف وبـناء الـعنـاصـر وا
نهج وترسخت تقاليدها هذه القياسات إكتسبت هويتها في الشكل وا

الصحفية كحال الصحف العربية العريقة.
ـاهــرة الـتي صــنـعت هــذا اجلـمـال هـذه احلــقـائق تــقـودنــا الى الـيــد ا
هـنـة ألنه إمتـلك مـعنى الـعمل تـمثـلـة برئـيس الـتحـرير وزمـالئه في ا ا
ـبنية على الذي تمليه جتـربته االبداعيـة الصحفيـة واإلنسانية ورؤاه ا

تلقي وفكره بأغالل زائفة ومصطنعة. رفض كل ما يكبّل وجدان ا
 لـقــد إســتـطــاعت الــزمــان أن تـؤسس لــتــجـربــة رائــدة في الــصـحــافـة
العراقية إبتعـدت عن نسخ أو تقليد جتارب أخـرى أو مطابقتها وهي
ـكن ان تــكـون مـرجــعـاً ثـقـافــيـاً وحـضــاريـاً وإعالمـيـاً ــعـنى  بـهـذا ا

عتدل الوسطي. تفردة ولونها اخلاص وخطابها ا بتركيبتها ا
ان الـنـجـاح الـطـيب الـذي حـقـقـته الـزمـان  بـسـمـاتـهـا العـراقـيـة وبـكل
عمقـها وحرارتـها يدعـونا الى مبـاركة اجلهـود اخليرة واخمللـصة التي
أسـهـمت فـي تـأصـيل الــتـجـربـة وجتــديـدهـا. فــتـحـيــة حب لـكل الـزمالء

العامل في اجلـريدة.
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ـــنــزل واحــد مـــنـــا فـــطـــوره من ا
لتـكون في الـنهـايـة سفـرة منـوعة
يجـتـمع كل كـادر اجلـريدة عـلـيـها
ولـم تـــكن تــــخـــلـــو مـن قـــفـــشـــات
ـــاحــكــات بــ الــزمالء الــذين و
يــتـنـاوبــون عـلى تـنـظــيف الـقـسم
بــعــد االنــتــهـاء مـن اإلفــطـار بــكل

أريحية وتعاون .
واعـتـقــد ان الـفـتــرات الـعـصــيـبـة
الـــــتـي مـــــرت بـــــهـــــا (الـــــزمـــــان)
ـفـخـخـات واالقـتـتـال الـطائـفي كـا
في وقـتهـا زادت من حـدة التالحم
واحملــبـة بـ الــكـادر النك التــعـلم
وانـت في طــريـقك الـى الـدوام هل
ـا ام ال ! ســتــرجع الى اهــلـك ســا
ـغـفـور لـها ولـعل حادثـتي وفـاة ا
االنسة الهام رئـيسة القسم الفني
رض عـضال وإستـشهاد احملرر
اجملـتـهد عـلي خـليل بـعـد أيام من
إســتــشــهــاد شــقــيــقه من أصــعب
االحـداث الــتي مــرت بـنــا في تـلك

الفترة .
فـجريـدة (الزمـان) إصدار يـتحدى
ــصـاعب الـتي الـزمــان فـرغم كل ا
ـعــارك) الـتي تــواجـهــهـا ورغـم (ا
تــخـــوضـــهــا مـن نــاحـــيـــة نــقص
ــالي النـهــا مـسـتــقـلـة الـتــمـويل ا
والحتـابي أحدا عـلى حسـاب أحد
فـقـد حـجـبت االعالنـات عـنـهـا في
مناسبات كثيرة   اال انها قاومت
كل ذلك لـتــصل الى الــعـدد 7000
وهــو لـعــمــري إجنــاز لم تــســبـقه
الــيــهــا أيــة صــحــيـفــة أخــرى في

العهد اجلديد !! 
ســـنــــوات مــــرّت وانــــا بــــعــــيـــد ـ
قـــــــــــــــريب عـن (الـــزمــــان) لــــكن
أيــامــهـا مــازالت شــهــدا عـــــــــلي
طـــرف لـــســــاني لم تــــدانه حالوة
أخرى لن أنـساها مـاحييت  وانا
أحــرص عــلى مــتــابــعــتــهـا حــيث
يــتــفــضـل عــلي مــشــكــورا رئــيس
التـحرير بـنسخة الـكترونيـة منها

بشكل يومي . 
أنـا انتـمي للـزمان بـقوة وأحـسها
في وجـداني بدون أيـة مـواربة أو
محـاباة لـهذا أو ذاك ويـكفي انني
رزقت في جـنـبـاتهـا بـإبـني الـبـكر
(زكـريـا) وبــعـدهـا بـعـامـ جـاءت
(نـادين) الى هـذه الـدنيـا والـزمان

الرحب.

كنت من أوائـل قرائهـا لكنـني بعد
ذلك بسنوات نشرت أول مساهمة
لـي تــسـلــمـت عــنــهـا  10دنــانــيــر
بـالــتـمــام والـكــمـال وهــكـذا بـدأت

معي مسيرة األلف ميل !
قــد أكــون أســهـــبت في ذكــر هــذه
ـقـدمة لـكن لي فـيـهـا قـصـدا البد ا
أن يـشـار الـيه  وهي فـتـرة عـملي
في جـريـدة (الـزمـان) بعـد عـودتي
من دولــــة االمــــارات الــــعــــربــــيـــة
تحدة عام  2004على الرغم من ا
قــصـرهـا الــتي لم تـتــجـاوز بـضع
سنوات لكنـها سطّرت في الذاكرة
مـــا اليـــنـــسى من االحـــداث الـــتي
تـــمــــيـــزهــــا عن فــــتـــرات عــــمـــلي

االخـــرى .
وال أجانب الصـواب ان قلت أنني
لم أحس بــانـتـمـائي أليــة وسـيـلـة
إعالميـة عـدا (الـزمان) فـثـمـة سر ّ
غـريب يــشـدني إلــيـهــا حـيـث كـنّـا
نشـعر خاللهـا باننـا أسرة واحدة
ذات رابـطة التـنفـصم  ومثال فـقد
كــانت وجــبــة الـــغــداء جتــمــعــنــا
حـبـة يومـيـا في قاعـة الـتحـرير
يـتــرأسـهــا رئـيس حتــريـر طــبـعـة
بـغداد الـدكتـور أحمـد عبـد اجمليد
وكــانت مــعـظــمــهـا (غــدوات)عـمل
يـشـيـر فــيـهـا الى مــاقـد يـكـون قـد
فـاتنا مع حـرصنـا على اال يفـوتنا
شــيئ  وفي أحــيــان كـثــيــرة كــنـا
ــر سـريـعـا نــنـسى الـوقـت فـهـو 
وأحــيــانـــا كــنــا نــتـــنــاول وجــبــة
ـكـتب والـبـعض من الـعشـاء في ا
ن لــيس لـديه هــيـئــة الـتـحــريـر 
إرتـباطـات يبقـى مع القسـم الفني
ـــتــد عــمــلـه الى ســاعــات الــذي 
مـتأخـرة من اللـيل قبل إيـداع عدد

طبعة . الغد الى ا
أمـا االماسي الـرمـضـانـيـة فـكانت
لهـا قـصـة أخـرى حـيث يجـلب كل

أكثر من  45 عـاما وأنـا أعمل في
الــصــحــافــة هــاويــا ومــحــتــرفـا 
مـــراسال ومــحــررا  رئـــيس قــسم
سكرتيرا لـلتحرير ومحرر ديـسك 
وبــعـــدهــا مــديــرا له مـــتــنــقال في
بالطـــهــا بــ صــحــافــة االطــفــال
واجملالت والــصـــحف الــيـــومــيــة
واالســبـوعــيـة في أروقــة االذاعـة
والتـلـفزيـون والحـقا الـفـضائـيات
ومواقع االنتـرنت االخبارية وهذا

كله داخل وخارج العراق .
ففي صـغري لم تـستهـوني هواية
قـط مــثـل اقــرانـي االخــريـن  لــكن
حلـن الكـلـمـات كـانت هي هـوايتي
احملـــبـــبــة  فـــفي الـــصف الـــرابع
االبــتــدائـي مــثال كــنـت أســتــمــتع
طالعـة صحيفة (كل شئ ) التي
كــان يـجــلـبــهـا والـدي رحــمه الـله
عـنــد عــودته من الـدوام الــرسـمي
ظـــهـــيـــرة كل يـــوم  وفي الـــصف
االول مـــــتــــوسط كــــانـت مــــجالت
االطـفــال كـسـوبــرمـان والـوطـواط
ومــــيـــكـي وتن تـــان تــــمأل أرجـــاء
غـرفـتي حـيث واظـبت عـلى شـراء
كل أعـدادهــا ومـجـلـداتـهـا  فـيـمـا
حال صدورهـا وبعد عام من بعـد 
ذلك قـرأت (الـنــظـرات والـعـبـرات)
للـمنـفـلوطي و(الـبـؤساء) لـفكـتور
هــيــجـــو و(الــدوامــة) جلــان بــول
ســـارتـــر و(الالمـــنــتـــمي) لـــكــولن
ـتـكـسرة) ويـلـسـون و(األجـنـحـة ا
جلـبـران خلـيل جـبـران و(عـبـقـرية
عـــلي) لـــلـــعـــقــاد و(االيـــام ) لـــطه
حـســ ووعـاظ الـسالطــ لـعـلي
الــوردي وكل هــذا بــتــشــجــيع من
مدرس اللغة العربية الذي قال لي
ــسـتــقـبــلي الـذي : هـذا طــريـقك ا
أراك في جـــنــــبـــاته وقـــد صـــدقت

توقعاته على ما أظُن !
ـزمار وعـنـدما صـدرت مـجلـتي وا

ألسـرة حتريـر( الـزمان)  تـواصلت
مـعي الشـاعرة لـينـا الطيـبي كانت
أول رئــيـســة لـلــقـسـم الـثــقـافي في
الـزمـان وكـان الـتحـدي األكـبـر لـها
هـو ان جتـعل للـثـقافـة ملـفـا يومـيا

من أربع صفحات !!
الـــكــــثـــيـــرون راهـــنـــوا عـــلى عـــدم
إسـتــمـراره لــكنّ مـلــحق (الف يـاء)
حتدّى رهاناتهم وجـعلها خاسرة
ثقّف و بدأ يستقطب الـكتّاب وا
واألدبـــاء الــعـــراقـــيـــ والـــعــرب

مواصال جناحاته.
لقـد كـانت الـطـيـبي تـتـواصل مـعي
هـاتـفـيـا بـإسـتـمـرار وتـدور بـيـنـنا
نـاقــشـات حــول مـلـفــات ومـحـاور
وحــــــوارات وكـــــــانـت أولى  تـــــــلك
احلـوارات  مع الــشـاعــر سـلــيـمـان
ــقـالح الـعــيــسى وعــبــدالـعــزيــز ا
ـلك وعــبــدالـغــفـار مــكــاوي وعـبــدا
مـــرتـــاض وجـــودت فـــخــر الـــدين
والــــدكـــتــــور شــــاكـــر خــــصــــبـــاك
والـدكـتـور حـا الصـكـر والـعـديد
مـن الـــرمــوز األدبـــيـــة الـــيـــمـــنـــيــة

والعربية .
× × ×

بــعــد إنــتــقـالـي الى مــسـقـط ظـلت
عالقــتي مـســتـمــرة مع الــزمـان مع
األيام األولى لوصولي اليها وكان
وصــول اجلــريـــدة الى مــســقط قــد
ســـبق وصــــولي فـــكــــنت أزوّدهـــا
بالـنصـوص واحلوارات الـتي كان
أبــــرزهـــا حــــواري مع الــــشــــاعـــرة
ـيــعـة عــبـاس عــمـارة إذ ــبـدعــة  ا
أعلن عنه قـبل نشره على الـصفحة
األولى لثـالثة أيـام مـتـتـالـيـة وبـعد
نـشره تـلقـيت ردود عديـدة نشـرتها
اجلريدة وكـاد أحد هذه الردود أن
يعـكّر صفـو الود الذي بـيني وب
صــــــديــــــقي الــــــقــــــاص فــــــيــــــصل
عــبــداحلـســــــن لــكـنــنـا إحــتـويــنـا
ثـم إســـتــــمـــرت عـالقـــتي اخلالف  
بـــالـــزمــــان مع وصـــول الـــدكـــتـــور
فـــاـــــــتح عـــبــدالـــسـالم الى لـــنــدن
وإنــضــمـامـه الى أســرة (الــزمـان )
وصــدورمــجــلـة (الــزمــان اجلــديـد)
ومـــجــــلــــدات (الف يــــاء) وتـــرؤس
صـديقي كـرم نعـمة الـقسم الـثقافي

شروع . وإتساع ا
والـيـوم بـعـد مـرور تـلك الـسـنوات
الـــطـــويــلـــة أشــعـــر بـــالــســـعــادة
والـفـخـر أنّ احلـلم الـكـبـيـر حتقّق
والـبـذرة الـصــغـيـرة صـارت دوحـة
وارفة الظالل وأني كنت من أوائل
من كــتب بــهــا مـنــذ الــعـدد صــفـر
وعمل مراسال لهـا في صنعاء ومن
ثم مـســقط ولم أزل  مــواظـبــا عـلى
الــكــتـــابــة بــهـــا بــ حــ وآخــر
واحلرص على تصفّحها ولو على
هــيـــئـــة (بي دي أف) يـــجــود بـــهــا
الــصــديق د.  أحــمـــد عــبــداجملــيــد
برسـالة واتـسابـيّة تـنعش ذاكرتي
فــأســتـــعــيــد حــكـــايــات مــضت مع

(الزمان) وصاحبها.

يـخـطّط لالنـتـقـال إلى لـنـدن وبـعد
أن اسـتـقـر في عـاصـمـة الـضـبـاب
ـهاجرة  عاد والصحف الـعربيّة ا
مــجــدّدا لـلــحــديث  حــول مــشـروع
جريدة" الزمـان" وح علم بزيارة
قمت بها فـي العطلة الـصيفيّة إلى
ـان كـعــادة الـعــراقـيــ  الـذين عــمّ
يعـملـون في التـدريس بالـيمن وال
يـسـتـطـيـعون الـذهـاب إلـى بـغداد
فـكّــلـمـني وحــدّثـني عن مــواصـلـة
خـطـطه بـإصـدار(الـزمـان) وعرض
عــلـيّ مــســـاعـــدتي لالنـــتـــقــال إلى
أوروبـا   واالسـتـقـرار فيـمـا بـعد
بـلـنـدن للـعـمل في اجلـريـدة وقبل
كـلّ ذلك يــــنـــبــــغي  تــــقـــد مــــلف
ـتـحـدة في عـمّان ـفـوضـية األ ا
بــــطــــلـب الــــلــــجــــوء فــــشــــكــــرته
واعـتــــذرت لـكــوني ألـفـت اإلقـامـة
في صـــنــــعـــاء  وانـــســــجـــمت مع
أجــوائــهـا الــثـقــافـيّــة ولم يـخــطـر
ببـالي أنّني سـأغادرهـا إلى مسقط

حيث أقيم اليوم!
× × ×

ذات يوم من عام  1996إتصل بي
لــيــبـــلــغــني أنّ مـــشــروع جــريــدة"
الــزمــان"  في طــريـقـه إلى  الــنـور
بل طـلب مني مـواد للـعدد (صـفر)
فــــبــــعــــثـت له طـــــردا وبــــعــــد ذلك
بــأســابــيع صـــدر الــعــدد صــفــر 1

وصفر 2وصفر3
كانت فـرحة كـبيـرة ال توصف ح
وصـلـني  بـعـد ذلك جـرى تـواصل
بيننا حول مالحظاتي ومالحظات
مـن حــــولي حــــول اجلــــريــــدة  ثم
صـدر الـعدد األول وكـانت تـصـلني
عشـر نسخ  فـاوزّعها عـلى الرموز
األدبـية في صـنـعاء وبـقـيت أبعث
رسـائـلي عـلى هيـئـة طرود بـريـديّة
يـسـتغـرق وصولـهـا أحيـانا عـشرة
ــام أو أكــثـر وذات يــوم قـال لي أيّ
الــبـزّاز وكــنّـا نــتــحـدّث عن تــأخّـر
وصول الرسـائل البريـديّة: سيأتي
يوم وستبعث رسائلك عبر البريد
االلـــكــــتـــروني!! يـــومـــهــــا لم يـــكن
االنــتــرنـيـت قـد دخـل حـيــاتــنـا إال

بشكل محدود جدا!
سألته: الرسائل بكاملها?
أجاب: والصور كذلك

ـــكــتـــني الـــدهــشــة فـــتــمــلّ
وتــــســـاءلـت مع نــــفـــسي:
ـــــكن ذلـك? أبــــو كـــــيـف 
الــــــطـــــــيّـب ال يــــــكـفّ عن
هل حـقّـا سـيـأتي األحالم

ذلك اليوم?
وهززت يدي مستغربا!!
ولم أعـرف أ ذلك حتـقق
بــــــــعـــــــــد أقـل مـن أربع
ســنـوات عـنــدمـا صـار
اعتمادنـا الرئيس على
البـريد االلـكتروني في

مراسالتنا !
× × ×

بــــعــــد أن انـــــضــــمّت

ÊuOš œuL×

بغداد
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تـسارعـة التي مـرت بهـا البالد بـعد عام ـتشـابكـة وا في خـضم األحداث ا
ـؤســسـات إعالمـيــة مـعـروفــة وعـريـقـة 2003 ومـارافـقــهـا من غـيــاب تـام 
هـنية واحلـرفيـة والتـأريخ الصـحفي واإلعالمي كـان البد من أن تـشهد بـا
الـساحة وبـكل مجريـاتها واحـداثها بـزوغ مطبوع جـديد يسـهم إلى حد ما
يـسـاعد الـنـاس على مـتـابعـة احلدث ـهمـة أوال بأول  في مـتابـعـة األخبـار ا
ـغـرضة مـنهـا والتي ال وجـهة وا بـدال من اإلعتـماد الـكـلي على اإلذاعـات ا

تنقل احلقيقة كما ينبغي. 
فـكــانت "الـزمــان "احـدى الــصـحف الــتي خــرجت عـلى الــسـاحــة احملـلــيـة
دى وغيرهـا...على الرغـم من كونها ذات شـرق وا كـالصبـاح والنهـضة وا
طـبعة دولـية مـصدرها الـعاصمـة البـريطانـية لـندن...وصارت لـها طـبعة في
الـعـراق ورأس حتـريـرهـا الـزمـيل واالخ الـدكـتـور أحـمـد عـبـد اجملـيـد..وفي
تـلكـون احلرفة ن  مـرحلة الـتأسـيس ضمت نـخبـة طيبـة من اإلعالميـ 
ـهنية الـعاليـة ولهم تأريخ معـروف في عالم الصـحافة واإلعالم  وشقت وا
طـريقـهـا بنـجـاح وحظـيت بـثقـة الـقـاريء في جمـيع مـحافـظـات البالد ..ولم
تـقـتـصـر " الـزمـان " في مـحـتـواهـا عـلى األخـبـار الـسـيـاسـية والـدولـيـة بل
ــنـوعـات شــمـلت صــفـحـاتــهـا الــشـؤون احملـلــيـة والـدراســات والـثــقـافـة وا
واألعـمـدة السـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة واالقتـصـاديـة إضـافـة إلى صـفـحـتـها

ميزة.  األخيرة ا
إلى ذلك اسـتـطـاعت "الزمـان  " اسـتـقـطـاب مجـمـوعـة مـنتـخـبـة من الـكـتاب
ي واألدباء والشعراء والنقاد الذين اكتسبوا الثقة الكبيرة بينهم واألكاد
تنـوعة في الشعر واألدب تابعـ لدراساتهم وفـنونهم وابداعـاتهم ا وبـ ا

قالة... والفن والنقد وا
وقد تـمـيزت " الـزمان "كـصحـيفـة يـوميـة وسيـاسيـة دوليـة  مـستـقلـة بأنـها
تـبـحث عن احلـقـيـقـة في صـيـاغـة اخلـبـر بـعـيـدا عن " الـسـبق الـصـحـفي "
وضـوعيـة والـصدق...وانـها تـبحث دائـما عن األخـبار اجملـرد عن الدقـة وا
واطـن مع مؤسـسات الـدولة عـلى تـنوع اخـتصـاصاتـها الـتي تهم شـؤون ا
حـالـهـا حـال أي مـواطن يـبـحث عن اخلـبـر الـذي يفـرحه ويـبـعث فـي نفـسه
الـطمـأنـيـنة بـدال من األخـبـار التي تـقـبض الـروح وتعـيث بـحـالة اإلسـتـقرار
ـنشـود على الـرغم من الـظروف احلـرجـة والصـعبـة التـي تمـر بهـا البالد ا

عروفة لدى اجلميع.  وا
ـا أن االعالم يؤدي دورا مهمـا ومعقـدا في مجريات الـتأريخ في حالتي و
احلــرب والــسالم فـــانه يــصـــبح في بــعـض األحــيــان سـالحــا ذا حــدين
فـبامكانه حتريف احلقـائق وتزييفها وخـلط األوراق في محاولة من البعض
اخلـروج بـأخــبـار رنـانــة تـخـلق حــالـة من الــريـبـة والــدهـشـة  والــقـلق لـدى
الـقاريء العادي الـذي يصعب علـيه حتليل خفـايا اخلبر وأسـلوب صياغته
من أجل احلـصـول على سـبق صـحـفي ولكن عـلى حـساب راحـة الـناس و

حقهم في احلياة. 
وبـهذا الصدد يحضـرني قول للكاتب واإلعالمي( حسن جـمعة الرئيسي )
ـقـام االول أصـبح فـنا ..عن احلـروب اإلعالمـيـة بـأن العـمل اإلعالمي في ا
قـائـمــا بـذاته ولـيس كــمـا كـان قــبل عـقــد من الـزمن يـتـم تـنـاقل مــا تـرسـله
ـيــة عـبـر جــهـاز الـفــاكس شـرارة أي حـرب كــلـمـة وكــثـيـرا الـوكـاالت الــعـا
مـاوقعت احلـروب واخلالفات نـتيـجـة ف يـقوم بـها الـبعض وقـد إستـطاع
تـوظيف تطور وسائل اإلعالم وتقنياتها اخملتلفة في زعزعة استقرار الدول
وصـناعة احلروب األهلية كأن لسان حالهم يقول: ( أعطني إعالما أسقط

..( لك أعالما ً
هـمة الـسهـلة والـبسـيطـة كما اذن فـأن مهـمة الـصحـافة واإلعالم لـيست بـا
يـعتـقـدهـا الـبـعض وأنـها مـجـرد وسـيـلـة لنـقل اخلـبـر من مـصـدره الـرئيس
والـقيام بصيـاغته على الوجه الذي يـخدم سياسة الـصحيفة وخـطها العام
ـواطن...وفي في نـشـر األخـبـار الـتي لـهـا عالقـة مـتـراصـة ومـبـاشـرة مع ا
هـنيـة شاهـدنا سـقوط الـكـثيـر من وسائل اإلعالم في مـنزلـقات مـسيـرتنـا ا
خـطيرة أدت إلى خلق حالة من التصـادم بينها وب السـلطة أو بينها وب

مجموعات مثقفة وواعية من الناس..
وبـهذا الـصـدد أقول أن " الـزمـان " بطـبـعتـهـا احمللـية فـي العـاصـمة بـغداد
اسـتـطـاعت أن تـتـخـطى كل احلـواجـز بـيـنـهـا وبـ الـقـاريء الـعـادي الـذي
يـبحث عن احلقيـقة وعن اخلبر الـذي يسره ويبـعث في نفسه الثـقة بالواقع
الـذي يـعــيـشه عــلى الـرغـم من مـرارته وصــعـوبــاته وتـبــقى هي الـوســيـلـة
ثـقف منهم ا الـفريدة في نـقل احلقـائق والوقائع بـينـها وب عـموم الـناس 
واإلنـسـان الــذي اكـتــسب اخلـبــرة والـدرايــة من مـســيـرة احلــيـاة الــشـاقـة
ثيرة التي ال تخلو من العجائبية والغرائبية احمليرة.. وتقلباتها الغريبة وا
نـقول و( الزمـان ) تتخطى الـطبعة (7000) ..مـبروك لك هذا الـنجاح الـكبير
ـعـبـرة والـصـادقة والـشـريـفـة وسـلـمت األيـادي التي عـلى طـريق الـكلـمـة ا

تميزة...وإلى أمام... تصنف في كل يوم اخبارك ا
ة والـصحـيحـة لصحـافة رصـينـة تضاهي ن أرسى األسس الـقو وحتـية 
ية االخ والزميل العزيز األستاذ سعد مـثيالتها من الصحف العربية والعا
هـني احملترف بـكل  ما تتـطلـبه عملـية الولـوج في عالم الصـحافة الـبزاز  ا
بـآفـاقه الـواسـعـة وبـفـضـلـه كـانت " الـزمـان" و صـارت عالمـة مـضـيـئـة في
تـــأريخ اإلعالم إذ ســجـــلت حــضـــورا مــتــمــيـــزا عــلى مـــســتــوى اإلخــراج
ـواد اإلخبـاريـة الـعـربـيـة واحمللـيـة والـدولـيـة وهـوية والـتصـمـيم والـتـنـوع بـا
مـنفردة بـعراقـيتـها الـتي حتمل خـصوصـية تـميـزها عن غـيرها  فـي العالم

العربي والغربي.
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الصحف الدولية واحمللية

شــكــراً  لــبـــركــان االبــداع االعالمي
ـتـجدد االسـتـاذ سـعد الـبـزاز على ا

هذا اإلجناز الكبير
ــــزوجـــة الف حتــــيــــة وتـــقــــديـــر 
بـعـبارات الـتـهـنـئـة لـلـدكـتـور احـمد
عـبـد اجملـيد رئـيس حتـريـر  جـريدة

الزمان العراقية
الشكـر موصول لالخ الـدكتور فاحت
عـبد الـسالم رئـيس حتريـر الـطبـعة
ـتــمـيـزة الـدولــيـة عــلى جـهــودهم ا
بــــاحلــــفــــاظ عــــلى هــــويــــة االعالم

العراقي وتأريخه .
يــســعــدني ويــشــرفــني ان اقــولــهـا
بــشـرف الـكــلـمــة الـتي يــسـتـحــقـهـا
مـــجــــاهــــدو الـــزمــــان وكــــتـــابــــهـــا
ومحرروها وجـميع عامليـها كفيتو

و وفيتو .

الـعـراقـيـة بــرمـتـهـا ان تـفـخـر بـهـذا
اإلجنـاز  اجلـميل الـذي قـدمَّ الكـثـير
ــدرســة اإلعالمــيــة عــلـى صــعــيــد ا
ـتـخصـصـة فـأسـتـحقت العـراقـيـة ا
مـؤسـسـة الـزمـان ان تـكـون مـدرسـة

وذجية  إعالمية 
واسـتــمـرت بــطــبـعــتـيــهــا احملـلــيـة
والــــدولــــيـــــة ان حتــــجـــــز  لالعالم
الـعـراقي مـقـعـد الـتـميـز الـدائـم ب
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الـطــامـعــون بـثــرواته من اي طـرف
كــان..لــقــد جــاد الـعــراق بــاالف من
شبابه دفاعا عـنه واغتصبواانهارا
اليــ من األطـنــان من كـنـوزه بل ا
وهـو صابـر ومـحـتسب..لـهـفي على
األرامل والـثـكـالى وااليـتـام ضـحـية
جتــار احلـــروب عــلى مـــدى نــصف
قـــرن من الـــزمـــان والـــيـــوم نـــدعــو
ظلوم اخمللص لتعويض شعبنا ا
عن هـذا احلـرمـان سيـمـا وان هـناك
اخـطـارا جــمـة حتـيق بـه اجلـائـحـة
ومــــا يـــنـــجـم عـــنـــهــــا من تـــدهـــور
اقتـصادي رهـيب..وال اريد ان اكون
مـرائـيـا او مـنـافـقـا..فـانـقل حتـياتي
لـــلــزمــان اجلـــريــدة الـــصــامــدة في
مـتابـعـة االم العـراقيـ النـها مـنهم

وإليهم..

لالنـــســـان قـــيـــمـــة امـــام االطـــمــاع
اديه والتـنافس على التـوسعيـة وا
الـنـفـوذ والـسـلـطـة والـهـيمـنـة عـلى
ثــــروات الــــعـــــالم من قـــــبل الــــدول
الـعظـمى..ساعـد الله هـذه الشـعوب
وخــاصـــة الـــتي من الـــله عـــلــيـــهــا
بالثـروات..كالعـراق..لقد حتول الى
أنبوبة اختبار يتصارع على ارضه

لـو نـسـتـعـرض االحـداث عـلى مـدى
قـــرن من الــــزمـــان جنـــد لالسف ان
اخــطـر عـدو لالنـسـان هـو االنـسـان
نـفسه وخـاصـة الطـغـاة منـهم..هذه
ــيــة الــتي شــهــدهـا احلــروب الــعــا
ستمرة حتى االن اضي وا القرن ا
امـتـدادا لهـا حتت مـسـمى احلروب
اإلقــلــيــمــيــة أثـــبــتت بــان..لم يــعــد
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بغداد

ــنــاســبــة صــدور الــعـدد (7000)
جلـريـدة الزمـان الـعراقـيـة اليسـعـنا
إال ان نــــتـــقـــدم بــــأحـــر الـــتــــهـــاني
والـتــبـريـكــات لـكـادر تــلك اجلـريـدة
الـــرائــعـــة الـــتي صـــمـــدت بــأحـــلك
الــظـــروف لـــتُـــحـــافظ عـــلى تـــاريخ
ـتألـق ولكي الـصـحـافـة الـعـراقـيـة ا
وذجـا اعالمـيا يـسـتحق ان تـقـدم 
يكون جتـربة فريدة يُحـتذى بها من

قبل الصحف االخــرى .
الزمان وكادرها اجملـاهد كانت فخر
صنـاعة اعالميـة محلـية تكـاد تكون
فــريــدة في تــعـــامــلــهــا وتــنــوعــهــا
ـســتـخـدمـة وقـوالــبـهـا االعالمــيـة ا
لـتُـقـدم لـلـقـاريء الـعـراقي والـعـربي
جـمـيع االخـبـار احملـلـيـة والـعـربـية
ـيـة بـتـنـوعـها عـلى طـبق من والـعـا

ذهب .
عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عن تـــســـلـــسل
الصـحف احملليـة من حيث االهـمية
وتــنـوع االداء واسـتـمــراريـته تـأبى
ـرتـبة االولى الـزمـان إال ان حتـتل ا
من حــيـث الــتـــصــنـــيف والــتـــنــوع

واالهمية .
يحق لنا ولكادر الـزمان وللصحافة

أجــبــته عــلى الــفــور: شـكــرا لك ال
عالقة لي بالسياسة .

قـال: أعــرفك جــيــدا ...فــكـر إذن مع
جـلة ثـقـافيـة وأنا عـدنان وأمـل  
عـلـى إسـتــعـداد لــدعم أي مــشـروع

تفكرون به"
فــشــكـرتـه ثم عـرض عــلــيـنــا فــكـرة
الـــذهــاب الى مـــكــتـــبه  صــحـــبــنــا
بــســـيــارته إلـــيه هــنـــاك شــاهــدت
بطاقة تعريف كـتب عليها( الزمان)
الحـظ إهــــتــــمــــامي فــــقــــال :هــــذه
تــرويــسـة اجلــريــدة الــتي أشــتـغل

عليها ..الزمان
ــرة الــثــانــيــة الــتي وكـــانت تــلك ا
أســمع بـــهــا إسم (الــزمــان) وكــان
مشروعا من ضـمن مشاريع أبرزها
دار النشر الـتي أصدرت عدّة كتب
من بـينـهـا كـتـاب" الـشـعـر الـعراقي
اجلــــديــــد"الــــذي كــــنـت من ضــــمن
شارك به  إلى جانب الشعراء: ا
ــاب زاهـر اجلــيـزاني جـواد احلـطّ
عــدنـــان الــصــائغ د.عـــلي الــشاله
الــراحل كــزار حــنـتــوش ومــحــمـد
ـار وخالل ذلك ظـنـنت تـركـي الـنـصّ
أنّ مـــوضـــوع اجلـــريـــدة ســـيـــظلّ
مـركـونـا عـلى الـرفّ خـصـوصـا أنّه
ذات يـــوم أخــــبــــرني أنّـه يـــخــــطّط
لتأسيس قناة تلفزيونية فضائيّة
قــنـــاة فـــضــائـــيّــة? ســـألــته •

بالغ? مندهشا وكم حتتاج من ا
أجابني: مليون دوالر
مليون دوالر? •

نــعـم الــقــنـــاة حتــتــاج إلى •
استـوديوهات ومـراسل وإدارة
ومصاريف تشـغيليةيـومها شعرت
أنّ أحالم هذا الرجل ال سقف لها! 
وبـالـفعل حـقّق بـعـد سنـوات قـليـلة
حـلــمه بـتـأســيس قـنـاة(الــشـرقـيّـة)
الـفــضــائــيـة الــعــراقــيّــة األبـرز في

الساحة  اإلعالميّة.
× × ×

بـعــد مـغــادرتي عــمّـان
إلى صـــــــنــــــعــــــاء في
 7.12.1994بــــقـــيت
عـــــلـى تـــــواصـل مع
البـزّاز  وعرفت أنه

شـــقـــته الــرطـــبـــة الــصـــغـــيــرة في
(الـشـمـيسـاني) وأبـلغ أبـا الـطيب
بعد ساعات قلـيلة جاء الينا وكان
يــرتــدي مــعــطــفــا أســود ويــشــرب
(اجلــــــروت) الــــــكـــــوبـي ولم تــــــكن
ـنــفى قـد ظــهـرت أعـراض مــرض ا
وال أظنها ظهرت فيما بعد  عليه  
فقد كان كعادته  أنيقا  مبتسما 
ـشاريع ـازح من حولـه ويخـطط 
ــدى  رغم ان مـــســدسه بــعـــيــدة ا
الـشـخـصي لم يــكن يـفـارقه إذ كـان
مــــعـــــرضـــــا في أي وقـت ألي أمــــر
طــاريء خــصــوصــا بــعــد إغــتــيـال
طــــالـب الــــســـــهــــيـل في بـــــيــــروت
...ســحــبــني إلى اخلــارج ثمّ أخــذ
نـفـسـا عـمـيـقـا من (سـيـكـاره) وقال
:ماذا تريد أن تعمل في السياسة ?
أم فـي الــــثـــقــــافــــة ? أنـــا حــــاضـــر
ساندتك  في أي شيء تختار

في كلّ مـسـاء عـنـدمـا يـرخي الـليل
ســدوله صــار مــوعــدي ثــابـتــا مع
نــســـخــة "بي دي أف" مـن جــريــدة"
الزمان" يبـعثها بشـكل منتظم عبر
"الـــواتس أب" وبـــوقت تـــقـــريـــبـــا
مــــتــــقـــارب الــــصــــديـق د. أحــــمـــد
عـبـداجملـيـد رئــيس حتـريـر طـبـعـة
العراق فـأسارع إلى تمريـر نسخة
إلى أخي "علي جبّار عطية" رئيس
حتـــريــر صـــحــيـــفــة" أوروك" الــذي
ـــســاء أجـــده بـــانـــتـــظــار طـــائـــر ا
ــلف األلــكــتــروني ومــا أن أفــتح ا
وتـقع عيـني عـلى عـنوان اجلـريدة
ـى تعـود بي الذاكـرة إلى الوراء حتّ
وحتــديــدا عــام  1992حـ دخـلت
على غرفـة الكاتـبة إبتسـام عبدالله
في جــريـدة اجلــمــهـوريــة كــعـادتي
صباح كل يوم  ثمّ أنصرف لكنّها
في ذلك الـيــوم ابـتـســمت وقـالت:
اغـلق الـبـاب خـلـفك واجـلس مـعي
لك خـــبــر ســـار ثم هــمـــست :(أبــو
الـطـيّب) بـخـيـر وسيـصـدر جـريدة
في األردن فــســألـتــهــا: حـقّــا? كـان
آخـر مـنـصب تـبـوّأه األسـتـاذ سـعد
البزاز هـو رئاسته لتـحرير جريدة"
اجلمهوريّة" وقـبل ذلك كنّا بحكم
عمـلـنا نـلـتـقي به يـوميّـا أنـا ح

كـنت مسـؤوال عن صفـحة الـفنون "
مـاقـبل األخـيـرة" وأمّ خـالـد كـونـها
شـرفة على سـكرتيـرة التـحريـر وا
الــقــسم وفـي تــلك الــلــقــاءات كــنّـا
نــتــسـلّـم تـوجــيــهـاته لــكــنّه غـادر
بــغـداد لــطـبــاعـة كــتـابه"حــرب تـلـد
أخـرى" ولم يعـد!! فـدخل اسمه في
"الــقـائـمــة الـســوداء"! ويـومــهـا لم
يــصـــدر شيء رســمـي وحــتى ذلك

الــيـــوم كــان اســـمه لم
يزل يظهر عند
"تـــــرويـــــســـــة"
اجلــــــــــريـــــــــدة
رئـــــــــيـــــــــســــــــا
لــــتـــحــــريـــرهـــا
جــــــريـــــدتــــــنـــــا
(اجلــمــهــوريــة)
لـــــكن فـي عــــيــــد
اجلـــريــدة الــذي
يوافـق الرابع من
كـــانـــون األول من
كلّ عــام( تـأسّـست
1958 عــــــــــــــــــــــام 
واحـــــتــــجـــــبت عن
الصدور في نيسان

 2003بـقـرار مـن سـلـطــة االحـتالل
عــقب إلـغــاء وزارة اإلعالم) وكـنت
قــد أفـردت صــفـحــتـ الحــتـفــالـيـة
ـنـاسـبة ووضـعت في اجلـريـدة بـا
صـدرهـا صــورة الـبــزّار مع عـبـارة
"احلـاضـر الـغـائب" وخالل  الـعمل
عـلى جتهـيز الـصفـحات في الـقسم
الـــفـــنّي جـــاء رئـــيس الـــتـــحـــريــر
بــالــوكــالـة الــراحل" أمــيــر احلــلـو"
بـصــحــبــة نــائــبه الــراحل" لــطــفي
ــــاط"  فـــألـــقى نــــظـــرة عـــلى اخلـــيّ
الصفحت ثمّ همس بكلمة في أذن
ـاط نـقـلـهـا لي وهـي" ارفـعوا اخلـيّ
الصورة" والعبـارة ساعتها عرفت

أنّ البزّاز أصبح مغضوبا عليه!
لذا كان وقع اخلـبر على مـسامعي
ا وبعـد صمت قصيـر سألتها مؤ
عن مــعـــلــومــات عن الـــصــحــيــفــة
أجـابت :   لـيـست لــديّ مـعـلـومـات
ســــوى أنّ اســـــمــــهـــــا (الــــزمــــان)
ومشروع كهـذا يحتاج الى وقت

طويل.
× × ×

حـــ وصــلت األردن مع
الـصـديـقـة الـشـاعرة أمل
اجلــبــوري في 2 كــانــون
رحومة الثاني 1992  وا
حـكـمـيـة جـرار التـي كانت
في زيـارة ألهــلـهــا بـعــمّـان
كـان بـإسـتـقبـالـنـا الـصديق
الـــشــاعــر عــدنـــان الــصــائغ
وعــلى الــفــور أخـذنــا الى
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مــســيـرتــهــا الــصـحــفــيـة وهـي تـشق
ــتــعب بــنـجــاح في عــالم طــريــقــهــا ا
الـصـحـافـة العـراقـيـة والـعـربـيـة. وقد
حققت أكثر من جناح وسبق صحفي
في أكثـر من منـاسبة مـحلـية وعـربية
يــشــهــد عـــلى ذلك أرشــيف اجلــريــدة

الرائع.
إني  وبصفتي رئـيس حترير جريدة
(بغداديون)  الـصادرة عن اجملموعة
الـبغـدادية لـلـتنـميـة اجملـتمـعيـة. هذه
الـصـحـيـفـة الـشـهـريـة الـفـتـيـة  الـتي
مــضى عـــلى صــدورهــا حــتى الــيــوم
سنـتان  وحـققت جنـاحات مـهمة في
مـسيـرتـها الـصـحفـيـة في إعالء شأن
ـهـا واحملـافـظة بـغـداد وتـطـويـر مـعـا
واالهــتـــمــام بـــاجملــتـــمع الــبـــغــدادي
األصــيل بــعـيــدا عن كـل الـتــشــوهـات
ـــظــالم . يـــســرني والــســـلــبـــيــات وا
وأسـرة حتـريــر اجلـريـدة  أن أتـوجه
بـالـتـهـنئـة اخلـالـصـة إلى الـصـديـق
والـزمـيـلـ الـعـزيـزين د.سـعـد الـبزاز
رئـــيـس حتـــريـــر جـــريـــدة الـــزمــان و
د.احـمــد عـبــد اجملـيـد رئــيس حتـريـر
اجلـريــدة طـبـعــة الـعـراق ووضــعـهـا
ــســار الــصــحــيح في ســكــة ضــمـن ا
الــصــحــافـــة الــعــراقــيـــة والــعــربــيــة

الناجحة اليوم.
ألف مبـارك والى اجنـازات مشـهودة
ــتـألـق لـكي ـســار ا أخــرى في هــذا ا
فـضلة لدى تبقى الـزمان الصحـيفة ا
جمـهـور القـراء األعـزاء حيـث يطـلون
ـــتـــعـــددة من خالل صـــفــــحـــاتـــهـــا ا

تنوعة على العالم اجمع . وا

عـلى بـلـوغ أهــدافـهم الـنـبـيـلـة بـطـرق
يســــــــــيرة ومتاحة. 

لقـد وجدت نـفسي مـندفـعا وبـحماس
ناسبـة السعيدة للمشاركـة في هذه ا
-وهي صـــدور الــعــدد ســبــعــة االف-
ـقـال الــقـصـيــر لـلـتـعــبـيـر عن بــهـذا ا
حقيقة مشاعري جتاه هذه الصحيفة
الـنــاجـحـة خـصــوصـا بـعـد أن قـرأت
دعـوة صـديقـي العـزيـز د. احـمـد عـبد
اجمليـد رئيس حتـرير اجلـريدة طـبعة
ــــوجـــهـــة إلـى الـــزمالء الــــعـــراق  وا
ناسبة الراغب للمساهمة في هذه ا
التي تشكل انعطافا مهما في مسيرة

ضيء. اجلريدة وتأريخها ا
لقد حققت جريـدة الزمان الغراء أكثر
من قفـزة مهمـة وشقت طـريقا بـنجاح
وتـميـز في عـالم الـصحـافـة العـراقـية
احملـلـية. وسـجـلت لـنـفسـهـا حـضورا
مـهـمـا يشـاد له بـالـبـنـان في الـسـاحة
اإلعالمــيــة والــصــحــفــيــة الــعــربــيــة

والدولية.
ويومـا بعد أخـر أخذنـا نشهـد تطورا
مـــلـــحــــوظـــا فـي تـــصـــمــــيم وإعـــداد
اجلــــريــــدة. وقـــــفــــزة واضـــــحــــة في

 يشكل العدد سبـعة أالف رقما ذهبيا
وعالمـــة فــارقــة في مـــســيــرة صــدور
جريـدة الزمان الـغراء.. هـذه اجلريدة
ــعـطــاء الـتي حــقـقت لــهـا حــضـورا ا
قويا ومتمـيزا في الساحة الـصحفية
واإلعالميـة الـعراقـية والـعربـية. فـهو
رقم اإلصدار اجلـديـد للـصحـيفـة.  قّد
ــدلل ) جـــاء هــذا الـــعـــدد (الــدسـم وا
ليـتوج مـسيرة عـطاء حـافلـة باإلبداع
ـتـمـيز والـسـبق الـصـحفي والـنـشـر ا
في عـالم الـصحـافـة الـعراقـيـة الـيوم.
تـابع إلصدارات الـزمان أن القـار  ا
الــيــومـيــة يــســتـطــيع أن يــقف  عــنـد
الكـثيـر من مـحطـات النـجاح والـتألق
لــهـذه الــصـحـيــفـة. فــقـد حــقـقت هـذه
ـتـمـيـزة الـنـجـاح وهي الـصـحـيــفـة  ا
تـشق طــريـقـهـا الــطـويل والـشـاق في
ـتـاعب خــصـوصـا في عـالـم مـهـنــة ا
بالدنــا الــعــزيـزة وفـي  ظل الــظـروف
ـــر بـــهــا الـــعــراق احلــالـــيــة الـــتي 
احلــبـيب  حــيث تـفــتـقــر الـصــحـافـة
ـــســانــدة في كل احملــلـــيــة لــلــدعم وا
شيء فال إعالنـات وال دعم مادي أو
تـسـهـيالت تـسـاعـد رجـال الـصـحـافـة
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بــعــد ان ادمــنت قــراءة الــصـحـف الـعــراقــيــة مــنـذ عــقــد الــثــمـانــيــنــات في الــقـرن
فـاجـئتـني الـزمـان بنـمط جـديـد من الصـحـافـة منـذ انـطالقـتهـا االولى بـعد ـاضي ا
بل أمـتـاز ايـضـا بـأخـراج فـني ـتـز بـثـراء وتـنـوع االراء فـحـسب ـط لم   .2003
وطـباعي مـختـلف شدني كـما كـانت تشـدني كبـريات الـصحف الـتي تـصدر خارج
واستـطاع ان يـجعـلني الـعراق. هـذا النـمط اجلديـد عليَ انـذاك جذبـني الـيه بشـدة
فـقد علمت ولـع بقـراءته. ويبدو ان هـذا االعجاب لم يـكن من طرف واحد  احد ا
بـعـد سنـ من مـتـابعـتي لـهذه الـغـراء انـها كـانت تـعـيد نـشـربعـض ما اكـتب عـبر
مـنصات االعالم اخملـتلـفة. وبصـراحة ورغم سنـواتي الطويـلة في الـكتابـة العلـمية
ورغم انـني اعتدت النـشر في اكبر تخصـصة وفي الكتـابة الصحـفية السـياسية ا
صـحيـفة في الـعالم(الـواشنـطن بوست) وسـواها فـقد شـعرت بـفرح وفـخر عـندما
عـلمت ان كتـاباتي متـابعة من الصـحيفـة. ومنذ ما يـناهز السـنت أعـطيت االولوية
ـا اكـتب الى صـحـيـفـة الـزمـان لـثـقـتي بـهـا كـمـنـصـة اعالمـيـة رصـيـنة فـي النـشـر 

بالذات من النخب الثقافية العراقية. ومتابعة 
ـست امانةً وحـرصاً من الـقائـم عـليـها على وطيـلة مـدة تواصـلي مع الصـحيـفة
شاكل باتت كن ان تعرضهم  نشر كل مـا اكتب حتى وان كانت كتابتي وارائـي 
معروفـة لكل اصحاب الرأي احلر في العراق. وفي اكثر من مرة كانت لدي بعض
الــهــواجس من احـتــمـال ان يــطــلب مـني االخ د أحــمـد عــبــد اجملـيــد او بـعض من
يعمـلون معه ان أخـفف من لهجتي او أغـير بعض اجلـمل لكنـهم في كل مرة كانوا
نصة يفاجؤوني بـنشر كل ما ارسـله لهم حرفـيا.لذا ستـبقى الزمان بـالنسبـة لي ا
بل االعالمـية الـتي ظافـكر فيـها ابـتداءً لـيس حيـنمـا اريد قـراءة الصحف فـحسب 

ثقف في العراق. ح اكتب مقاال اعتقد أنه يستحق أن يقرأ من قبل شريحة ا
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حـيـنـما تـلـقيت دعـوة أخي الـكر وصـديـقي الـقد األسـتـاذ الدكـتـور أحمـد عـبد
اجمليد رئـيس حترير الزمان طبعة العراق  لـلمساهمة في عدد "الزمان" اخلاص
ن بـوصول اجلريدة الـى عددها الرقم  7000قـفز الى ذهني أن أقول له: " ولك و

معك  7000حتيةٍ وتقديرٍ".
 وهو يعرف مـعرفة يق وصدق أن حتيـتي وتقديري له تنبعث مـن معرفة عميقة
ـرموق الذي يحبه بالصـحفي البارع الذي عـرفته في شبابه واألسـتاذ اجلامعي ا
طالبه ورئـيس التـحـريـر اجلاد الـذي يـعـمل في الـسراء والـضـراء بصـبـر عـجيب.
فــإذا كـان الـعـمـل عـبـادة كــمـا جـاء في األثــر الـصـالح فــإن صـديـقـنــا جـسـد ذلك
ـفـهـوم في مـحراب الـكـلـمـة الهـادفـة بـقـلـمه وحضـوره وفـكـره عـبر  7000عـدد ا

متميز من اعداد الزمان الغراء وليس ذلك بقليل. 
نـاسبـة لوكـنا نـحتـفي بالـعدد وحـده فما واحلق أنـني ماكـنت ألشارك في هـذه ا
يهمـني الى جانب العدد هـو النوع فالكم ال يـعني شيئـاً من دون أن يكون النوع
مـتميـزاً مقنـعاً وقد كـانت األعداد كلـها وأنا من قـراءئها الـدائم هـي كما أقول
ـبـاديء وأكـثــر ولـكن كـيف? واسـارع الى اإلجـابـة فــأقـول: إن الـزمـان الـتـزمت 
وأخالقـيـات الـعـمل الـصـحـفي بـصـبـغـة وطـنـيـة مـسـتـقـلـة وجـسـدت مـهـنـيـتـهـا في
وضوعية والدقة ومواكبة احلدث اليومي وبلغت الذروة في طبيعة صياغة اخلبر ا
ونقله فـهي تعرف قيمة اخلبر ووزنه وعالقته بالناس وبالدولة وباخلارج والداخل

على حد سواء.  
ومن حـسـنـات الــزمـان طـوال تـلك األعــداد أنـهـا حـافــظت عـلى كـتــابـهـا وهم أمـا
دائـميـون يكتـبون كل يـوم أو متغـيرون ونالحظ أن الـدائمـي يتـكررون ولـكنهم ال
ـتغيـرون يطـلون بـأفضل مـاعندهم يـكررون أنفـسهم بل يـقدمـون كل يوم فـكرة وا
ـشاركـة وقد كـنت منـهم لوال ظـروف ومشـاغل ضـاغطة فـيضـيفون ويـحسـنون ا

ؤنس اجلميل.                      ها ا تسحبني عن عا
ــضي في قـول احلـق من دون لـومــة الئم ألن اجلـمــيع إن شــاء الـله مع  وحـ 
احلق نذكـر أن هذه اجلريدة لم تقع في هـوة الضيق وقصـور الرؤية فال تضيّق
عـلى قـراءها مـا اتـسع وال حتـجب الشـمس بـغـربال بل هي تـعـمل حتت الـشمس
مـهما كـانت درجة حـرارتها تـنطلـق من شمولـية واسعـة فتـحيط بذراعـيها كل من

يتمسك بالكلمة الطيبة ومردودها الطيب.
وهي وطـنيـة نظـيفـة اإلجتاه ال تـعتـمـد اإلثارة الـرخيـصة وال تـتوجه الى الـقاريء
ـلونة اجلمـيلة مثل واحـة عذبة وتمـد ظلها الوارف العجول بل تـمتد بصـفحاتها ا

كشجرة تعطي بسخاء وكرم. 
ـسك بــالـقـيـاد بـنــفـسه ويـوجه الــبـوصـلـة حـيث ال يـتــأتى ذلك إال لـربـان حــكـيم 
شـواطيء آمنـة زاخرة بـاألمل واحليـاة فإذا كان الـربان مـثقـفاً ومـختـصاً باإلعالم

والصحافة فأنت تقرأ وقلبك عامر بالثقة.
 ذات مـرة تذكرت صـحفـنا جمـيعـًا عبر عـقود وعقـود سواء مـنها مـاصدر وبقي
يصدر أو مـاصدر ثم انزوى وأنـا أزور جريدة األهرام فـي القاهرة وعـلمت أنها
تـصدر منذ سنة  1875من دون توقف أي منذ  146سنـة ويعمل فيها أكثر من
الف صــحــفي ومــثـقـف أقـول تــذكــرت صــحــفـنــا وذرفت دمــعــة إذ تــذكـرت أن
صحافـتنا تـورق ثم تذبل وألنني أتـواصل ب مـدة ومدة مع الزمـان وأعرف أنها
تـقـاوم بـكبـريـاء التـوقف واإلنـقطـاع فـقد بـدا رئـيس حتـريرهـا خلـيالي وهـو يـعمل
بعدد محـدود وبامكانات مالية شحـيحة أشبه بالفرسان الـشجعان الذين يعتلون
ظهور خـيولهم وهم ينزفون وقد حدث هذا مع صديقنا أحمد وهو يعاني األمرين
من الـفايـروس اللـع وقـلة الكـادر لكـنه ظل يصـدر اجلريـدة بقـوة اإلرادة وبقوة
الكلمـات ومحبة القراء وتواصلـهم معه بحب حتى استعاد عافـيته كاملة ليمسك
ـضي قدماً إن شاء الله. بدفة الـزمان بذراع ثـابتت ويبـلغ بها العدد  7000و
دح? ابداً فال أحد يـحتاج الى مدحي وال يـضيف لي ذلك شيئاً هل بالـغت في ا
نـحـنـا صـفـة اإلنـصـاف وهـو صـيـغة لـكـنـني شـاهـد اثـبـات يقـول احلق واحلـق 
ا يـستـحقـون كل في مـيدانه وعـمله متـقـدمة من الـوفاء ومن الـثنـاء عـلى النـاس 
ومن هـنا نـشـد عـلى يـد اخمللـصـ ونـضع بـ أيديـهم بـاقـات الـورود وقل بحق
                                 . الــنــشــامى مــاتــشـاء وأنـت مـحـق وبـاسـل وكـر
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مـنـذ أول عـدد صدر في 10 نـيـسـان 1997 تـدخل صـحـيـفـة الـزمـان الـبـغـدادية
الـيـومش في رحاب صـدور الـعـدد رقم سـبـعة آالف لـهـا. أربع وعـشـرون عـاماً من
تـابعات والتنوع. وهذا بحد ذاته راسل واألخبار وا االعداد واإلخراج وتـقارير ا
مــؤشـر عـلى احلـضـور الـدائم بـ الـصـحـف ووسـائل االعالم والـتـفـاعل الـواسع
بدع بينهـا وب جمهورها ومراكز البحوث والـدراسات وارتباط عدد كبير من ا
ــؤرخـ والـبــاحـثـ الـذيـن وجـدوا في الـزمــان مـنـبـراً يــحـتـضن والـصــحـفـيـ وا
ؤثر في نـتاجاتـهم وبحـوثهم ومقـاالتهم وأدبهم. وكـان للصـورة الصحـفية دورهـا ا

قاالت.  علومة ورب صورة تغني عن عشرات ا إيصال ا
ن شارك في ـذكـرات السـيـاسيـ  عـلى مدى سـبـعة آالف عـدد حفـلت الـزمان 
. ونشرت إبداعـات الفنان ؤرخ والـكتّاب والباحـث صنع القـرار إضافة إلى ا
ـقاالت التي تناولت واألدباء والشـعراء من كل الطيف العـراقي. كما نشرت آالف ا
أحداثـاً وقضـايا سيـاسيـة وثقـافية وفـنيـة وتاريـخيـة ومسرحـية تـضمـنت معـلومات
قـيمـة إن لم تكن بعـضهـا فريدة تـنشر ألول مـرة. واحتـضنت الزمـان مئات األقالم
وكتاب األعمـدة الصحـفية الذين وجـدوا فيهـا حضناً وجـسراً يوصـلهم إلى القراء
ا ال ـا يـحسب لـلـزمان أنـهـا لم تضع قـيـوداً على الـنـشر طـا في أنحـاء الـعالم. و

س الشعور الوطني وال العقائد الدينية لآلخرين. 
وكـانـت الـزمـان مــنـبـراً لــنـشــر مـقـاالتي الــعـديـدة ســواء الـســيـاسـيــة أو الـثـقــافـيـة
والتاريـخية. إذ نشـرت أبرز معالم بـغداد العمـرانية من خالل زياراتي لـها وإعطاء
علم مع صور خاصـة بها. كما بـدأت بنشر سلـسلة مقاالت خلفيـة تاريخية لـذلك ا
نـشـآت العـراقـية الـتي بـنيت بـأيـدي أجنـبـيـة. وهي مقـاالت تـطلـبت جـهداً في عـن ا
شهورين الذين قدموا أروع عماري األجانب ا هندس وا البحث والـتنقيب عن ا
تصاميـمهم إلى العـراق فتركوا بصـماتهم على أرض الـرافدين لتبـقى شاهداً على

النهضة العمرانية التي شهدها العراق في القرن العشرين.
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ـنـظـار  مـهـ واخالقي مـتـمـيـز رصـيـد عـدد من الـزمالء الـصـحـفـيـي
ا مـسـيرة (الـزمـان) وقـيـمّـوا دورها وامـكـانـيـاتـها وفـيـمـا يـلي بـعض 

اختطته اقالمهم استقباال للعدد 7000 :

لـالحــتـــفـــاء بــصـــدور الـــعــدد 7000
لــصـحــيـفـة "الــزمـان" مــعـنى يــتـعـدى
ـنـاسـبـة الـتـهـنــئـة والـتـبـريك بـهـذه ا
الـطــيـبـة. ذلك انه يــؤشـر الى ظـاهـرة
اتــمــنى لــهـا الــنــمــاء واالزديـاد وهي
طـــول عــمــر الــصــحــيــفــة. تــبــلغ االن
صـــحــــيـــفــــة "الـــزمــــان" اخلـــامــــســـة
والـعــشـرين من الــعـمـر. وهــذا يـعـني
انـهـا في ريعـان شـبـابـها. بـاسـتـثـناء
صـحف قـلـيـلـة مـثل صـحـيـفـة "طـريق
الــشـــعب" (86 ســـنـــة)  وصـــحـــيـــفــة
"الــتــآخي" (54 ســنـــة) لــيس لـــديــنــا
الــكــثــيــر من الــصــحف ذات االعــمـار
الــطـويــلـة كــمــا نالحـظـه في صـحف
صـرية (145 عربـية  مـثل "االهـرام" ا
ســنـة) او امــيـركــيــة مـثل "واشــنـطن
بوست" (144 سنة). هذا رغم ان اول
صـحـيفـة في الـعـراق وهي صـحـيـفة
"جــورنـال عــراق" صـدرت فـي الـســنـة
األولى من حـــكم الــوالـي داود بــاشــا
عام  1816بغـداد او  جريـدة الزوراء
الـتي صــدرت عـام 1869 الـتي تُــذكـر
بـــوصــفـــهـــا أول جـــريـــدة عـــراقـــيــة.
وبطبـيعـة احلال هنـاك اسباب كـثيرة
لـقـصـر اعــمـار الـصـحـافـة الـعـراقـيـة
منـهـا بشـكل اسـاسي عـدم االستـقرار
السياسي حـيث شهد العـراق تقلبات
لـكي في انـظـمـة احلـكم من الـنـظـام ا
الى الـنــظـام اجلـمـهــوري الـذي شـهـد
بـدوره تـقـلــبـات حـادة من حـكم عـبـد
الـــكــــر قـــاسم (1958-1963) الى
حكم االخوين عارف (1968-1963)
ثـم حــــكم الـــــبــــعث (2003-1968)
وصــــوال الـى الــــنـــــظــــام احلــــــــــالي

وقــصــر اعـمــار الــصـحـف الـعــراقــيـة
ـشكلـة اعمق يـعاني مـنها مظـهر من 
اجملتمع العراقي وهي فقدان خاصية
الـتـراكمـيـة واالسـتـمـراريـة. وهذه من
ـتـخـلـفـة الـتي ظـواهـر اجملـتــمـعـات ا

تظهر في مجاالت مختلفة.  
بـلــوغ "الـزمــان" الـعـدد   7000يـعـزز
االمل بــامـكـانــيـة ان تــكـسـر الــقـاعـدة
وتــصـبح مـن الـصــحف ذات االعــمـار
الـطويـلـة. وهذا يـعـتمـد من بـ امور
اخــرى كـثــيـرة عــلى قـدرة صــاحـبــهـا
ونــاشـــرهـــا الـــزمــيـل ســعـــد الـــبــزاز
بـتـحويـلـهـا الى مـؤسـسـة قـادرة على
االسـتــمـرار بـعــده بـعـد عــمـر طـويل.
وهـذا امــر اعـتــقـد ان عــلى الـبـزاز ان
يفكر فيه جديا ليمنح صحيفته عمرا

اضافيا بعده. 
حتـــيـــة الى الـــزمــيـل ســعـــد الـــبــزاز
والــزمــيـل احــمــد عــبــد اجملــيــد وكل
ـــــعـــــروفـــــ واجلـــــنـــــود الـــــزمالء ا
اجملــهــولــ في صــحــيــفــة "الــزمــان"
ناسبـة صدور العدد 7000 متمـنيا
لهـا ولهم االعـمـار الطـويلـة وكل عام

وانتم بخير.

◊u³A « —U³'« b³Ž bL×

لندن

∑∞∞∞ ©ÊU e «®

WK UŠ …dO  ©ÊU e «®

 ¡UDF UÐ

ÍuÝu*« ‰UC½

بغداد

ولـلـزمـان زمـان في كـتـابـتـي الـصـحـفـيـة .....فـبـعـد ان نــهـلت من مـنـابع جـريـدة
ميزين اجلمهـورية الف باء الكتـابة الصحفيـة ...واالطالع على ثقافات كتـابها ا
...والــقــراءة فـي ثــنــايــا ابـــوابــهــا ....وســـبــر غــور عـــمق ارائــهـــا ومــهــنـــيــتــهــا
...ومصـداقيتـها في الـتعبـير والـعمل الـصحفي ..والـتعـرف على اقالم وكـتابات
مبـدعيها ...واالعجاب بشخصيات التزال في اخمليلة .....سواء كانت عراقية ام

عربية ...ولسنوات من عمري العملي في مجال صاحبة اجلاللة .....
وفي الـنـصف الـثـاني من عـمـري الـعمـلي فـي مجـال صـاحـبـة اجلاللـة...سـعدت
تألـقة دائما في كتابـاتها واخراجها جدا في الـعمل في جريدة الزمان الـدولية ا
وكـتـابهـا ....وطبـعاتـها ومـهـنيـتهـا ....وهنـا واخص بـالذكـر رئيس مـجلس إدارة
ـمـيـز دائـمـا وايـنـمـا وجد اجلـريـدة اسـتـاذ سـعـد الـبـزاز ...االعالمي الـقـديـر وا
....هذا فـضال عـلى دأب وحرص رئـيس حتريـرهـا الزمـيل د.احـمد عـبد اجملـيد

...والصديقة الصدوقة ...  مدير التحرير ندى شوكت ...
وفي رأيي تبقى للكتابة الورقية طعم ونكهة ذات طابع خاص...

وعـلى الـرغم من غزو الـتـكنـلـوجيـا احلـديثـة االاني احن لـلكـتـابة بـالقـلم والـورقة
...وفي سنـوات احلصـار الـعجـاف ....كتـبـنا بـالورق االسـمـر ...وهو ايـضا في

عيني احلى من التقنية الرقمية ....
ه ...االاني الزلت افــضل الــكــتـابــة بــالـورق صـحــيح لــكل جــيل ادواته ....وعــا
...ولـكن ...حكم الـقـوي ....هو الـسـائد في كل الـعـوالم ... ناظم  :2انـني الـيوم
ومن كل قلـبي اود لو تعود صحـفنا الى عافـيتها وترجع بـالسالمة بحـللها التي
اعتـدنا عليـها ...وهذا ابـسط مطلب ... كل الـتقديـر واالحترام لـكل كادر جريدة
الـزمـان....ولـكل صـحـفي امـ ومهـني في عـمـله ...وبـشـغف عـال ....اتـمنى ان

تتطور صحافتنا ...لنفتخر بها امام العالم اجمع .
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(2003-?). وشـهـدت هـذه الـتـقـلـبات
ظهور صحف بثالثة انواع:

النوع االول: صحف مرتبطة بالنظام
احلاكم وهذه تتـوقف بسقوطه مثل
صــحف الـــنــظـــام الــبـــعــثـي. الــنــوع
الــثــاني: صـحـف مـرتــبــطـة بــاحـزاب
ســيـاســيــة تـتــوقف مع انــحالل هـذه
االحـــزاب مــــثل صـــحـف صـــدرت في

لكي. العهد ا
النوع الثـالث: صحف اهليـة مرتبطة
باشخاص اصـحابها او نـاشريها او
ما يـسـمى عنـدنـا "صاحـب االمتـياز"
وهـــذه رهن بـــظــــروف صـــاحـــبـــهـــا.

وصحيفة "الزمان" من هذا النوع.
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الــزمـان اخــتــصــرت كل االزمـنــة في زمــان واحــد هـو
هنيـة العاليةحتت ادارة زمان الـصحافة احلـرة ذات ا

واعـيـة و اشـراف صـحفي
مــتـــمـــيــز . اســـتـــقـــطــبت
كـــتــابــهـــا بــوعي جــاد و
الـتزمت باخلـبر الدقيق
الـصـادر عن مـصادر
مــــوثـــوقـــة . لم تـــكن
يـومـا مـا عـلى غـيـر
عـــــــادتـــــــهــــــــا في
الـــــــتـــــــبــــــــويب و
الــــتــــصــــنــــيف و
مـــراعــــاة الـــذوق
الــــــعــــــام و هــــــذه
ـهنية هي مصدر ا
قــــــــــــوتــــــــــــهـــــــــــا و
اســـــتـــــمـــــرارهـــــا و
مـــــكــــانـــــتــــهـــــا بــــ

الـــصــحف الـــعــربــيــة
الــــــتـي تــــــصــــــدر في
اخلـارج و احمللية التي
تـــصــــدر داخل الــــوطن
ـــــــــقـــــــــام و االولـى فـي ا
االهــــــمـــــيـــــة و االولـى في
كـونها حـرة ال تميل اال الى

احلـقيقة ايـا كان مصدرها .
حتـية لـهـا و هي حتتـفل بـهذا
الـرقم الـتـاريـخي من اعـدادهـا

توالية .  ا

حتــتــفل " الـزمــان الــغـراء " بــإصـدار
الــعــدد 7000 ومن مـــبــدا اخملــالــفــة
ــطــا من الــتــفــكــيــر واعــتــبــار ذلك 
االيـجـابي  ..وضـعت الـعـنـوان بـهـذه
هـنة يعرفون الصياغـة .. فيما اهل ا
مــعــرفــة الــيــقــ ان كل صــفــحــة من
صـفـحــات اجلـريـدة ال تـرى حـروفـهـا

النور مطبوعة بال مواجع!! 
اتذكـر في أيـام اجلمـهـورية الـغراء...
كان  االستاذ سعد البزاز يتعامل مع
ـهــنـة .. في كل خــبـر  بــكل مــواجع ا
زمن لم تـــكـن تـــتـــوفـــر فــــيه وســـائل

الـــتــواصل االجــتــمـــاعي وصــحــافــة
ـقـابالت ـواطن.. هـكــذا كـان قـسم ا ا
الــصـحــفـيــة اإلخـبـاريــة الـذي ادارته
الـســيــدة مــر الــسـنــاطي مــنــجــمـا
ـنـافـسـة تـشـتد ـا جـعل ا لألخـبـار  
بـ اخبـار اجلـمـهوريـة الـتي تـسبق
اخـــــبــــار " واع" .. كـــــمــــا حـــــافــــظت
اجلــمــهــوريـــة في مــدرســتـــهــا عــلى
التنوع الصحفي والتعامل مع هموم
ـــواطن  ..عـــلى الــرغـم من كــونـــهــا ا

صحيفة احلكومة!! 
ــهـــني الــذي يـــغــادر ـــنــهـج ا هــذا ا

تجدد هو ما التقليدية الى التجدد ا
ـومة سمـو منـهج " الزمان" ضمن د
وهي تــخـطـو الـيـوم لــتـجـاوز الـعـدد
ـــقــارن بــعـــمــر حــضــارات 7000 ..ا
ــة لــيـثــبت عـلى ذات الــعـراق الــقـد
هنيـة واحلرفة الصحفية .. الهوية ا
ن يـطـلق علـيهم التـي بات الـكثـير 
تلـكون  مثل هذا اعالميو الـيوم ال 
الـثـبــات عـلى هـويـة مـهـنـيـة وحـرفـة
صحـفيـة فتـحول الـبحث عن الـسبق
ــقـــابــلــة الــصـــحــفي فـي اخلــبـــر وا
والتـحقـيق مـجرد ( طـشة) بال هـوية

مهنية !! 
 االمـر الــذي جتـدر اإلشــارة الـيه في
ـومـة " الـزمـان حـرفـة االبــداع في د
هـنة الغـراء " ذلك اجلـيل من زمالء ا
عروف ... مثل الدكتور احمد عبد ا
اجملـــيـــد قــــبـــطـــان طـــبـــعـــة بـــغـــداد
..والــســيــدة نــدى شــوكت والــزمــيل
ـــوســـوي قـــبل أن يـــغــادر لــطـــيف ا
ــوقـــعه اجلـــديــد في دار مــركـــبــهـــا 

ـامـون للـتـرجـمـة والنـشـر .. وبـقـية ا
ـرموقـة في مـهنـة صاحـبة االسمـاء ا
اجلاللــــة .. كل ذلـك يـــؤكــــد نــــقــــطـــة
االرتـكــاز االهم واالبـرز  ان صــحـافـة
هنة اعالنات( الطشة) غير صحافة ا
واحلـرفة ..فـاحـترام  الـذات واألفـكار
ـتنـوعـة حتت عـنوان شـامل لـعراق ا
واحد وطن اجلميع  ..جعل " الزمان"
لـكل الـعـراقـيـ  وان اخـتـلـفت االراء
ـواقف ..لـكن الـنـشـر  يـبـقى بـذات وا
ـــهــــنــــيـــة مـــنــــهــــجــــيـــة احلــــرفــــة ا

واالحتراف... 
حتيات اعتزاز وتـقدير ..للـ" الزمان "
وأهــلــهــا  الــذيـن  تــكــرمــوا  بــنــشــر
مــقــاالتـي ..وان اخــتــلــفت في الــرأي
ـقـابل  ..لـكـني الـيـوم وكأن والـرأي ا
الــذاكــرة تــســتــرجع  ادارة االســتــاذ
سعد الـبزاز  ..لـصحيـفة اجلمـهورية
..عـــلى مـــرآة  صــفـــحــات الـــزمــان ..
ويـــبـــقى من الـــقـــول لـــله في خـــلـــقه

شؤون!!
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  مسـيرة صـحفيـة رائدة تـقترب في
اصــــداراتــــهــــا من ربع الــــقــــرن من
ـيـمون "الـزمـان" في عـددها  7000ا
سـتقبل الذي يـشرئب نـاظرا نحـو ا
نـظور !! اذ ان الزمان البعيـد غير ا
مـازالت مـاضـيـة تـدور عـجـلـتـها بال
انــقــطــاع و ال تـــعــرف الــتــوقف وال
الـــــســـــكــــــونـــــيـــــة وال تـــــصـــــدهـــــا
ـتـجدد ـسارهـا ا الـعـقبـات..اكـدت 
ـطـبات انـهـا اقـوى من الـعـقـبـات وا
التي مـرت وتمـر دائمـا بوجـهها في
مـحـاوالت لـثـنـيـهـا عن زخم سـيـرها
وحـــراكـــهـــا الـــوطـــني وتـــقـــدمـــهـــا

وارتقائها مهنيا وثقافيا .
   الــــــزمــــــان في طــــــبــــــعــــــاتــــــهـــــا
الدولـية–لـندن-بـيـروت والعـراقـية-
بـغداد تـصـدر حتت خـيمـة صـحفـية
موحدة الـتبويب الى حد كـبير فهي
تـــتــنـــاول اخلـــبـــر والـــريـــبـــورتــاج
الـعــراقي احملــلي والــشــأن الــعـربي
والــدولـي فــضال عن الف يــاء االدب
والــثـقـافـة وتــركـز عـلى الـرأي احلـر
لـكتـاب اعالم يـشهـد لـهم بـالرصـانة
ــرمـوقـة في صــفـحـاتـهـا ـكـانـة ا وا
ــقــالــة الـرأي شــبه وتــخــتــتــمـهــا 
الـيــومي الـتي نــتـطـلـع الـيـهــا بـقـلم
الـــدكـــتــور فـــاحت عـــبــد الـــسالم من
قـــبـــيل"اســـئـــلــــة مـــلـــحـــة من وحي
الــقـصف" و " و"مــبـادرات الــسـفـوح
قـــبل الــــقـــمـم" و "االغـــتــــيـــاالت لـــو
ساءلـة والعدالة امل انعكـست" و" ا
الـــنـــاس" و"الــــكـــذابــــون واخلـــطـــة
ــغّـيـبـون اخلـمـسـيــة "و"رمـضـان وا
قــــســـــرا" و "رئــــات جـــــديــــدة كي ال
ـفـاوضـات السـعـودية نـخـتنق" و "ا
ـوازنـة تـمـر من دون االيـرانــيـة "و"ا
مـعـجـزات" و " تكـنـو...راط"و "هـيـبة
الـــــــــــدولـــــــــــة..مــن لـــــــــــهـــــــــــا ومـن
ــغـــيــبـــون قــســرا في عــلــيـــهــا?"و"ا
الالدولـة"و"هل يهـدمـون آثارنـا فوق

رؤوســـــــــــــــنــــــــــــــــا?"و"االحـــــــــــــــزاب
اذا ال الـتـشـرينـيـة..الـفخ احملـبب"و"
يعـمل شعار الـعراق اوال?" و غـيرها
. يــشــهــد لــلــزمـان تــاريــخــيــا انــهـا
اخـــتــطت خــطــا تــنـــويــريــا يــســلط
الــــضــــوء الـــكــــاشف عــــلى احلـــدث
العراقي الساخن وهو ساخن دائما
وابـــــــــدا!! مـن خـالل تـــــــــطـــــــــوراته
وجتــلــيــاتـه وتــداعــيــاته وتــأثــراته
يا اذ وتأثيراته وطنيـا وعربيا وعا
ان لـلــعـراق مــهـمـا كــانت سـيــاسـته
ونهجه وعالقـاته مع هذه الدولة او
احملـور او ذاك  دورا جـيـوسـيـاسـيا
ـنـطـقـة الـعـربـية بـالغ االهـمـيـة في ا
والـــشـــرق االوسـط عـــمـــومـــا لـــيس
بـسبب امـتالكه احـتيـاطـيا بـترولـيا
مــؤكـــدا عـــمـالقــا لـــيـس له نـــظـــيــر
ـــا لــــتـــنـــوعـه االثـــني وحــــسب وا
الــشــعــبي وتــركــيــبــته الــبــنــيــويــة
والقـيميـة والديـنية والـثقافـية التي
ـنطـقة لـها ابـلغ االثر في تـوازنات ا
تفجرة اضافة سياسيا وتقلباتها ا
ـكـونـاته كـافة الى طـبـيـعـة شـعـبه 
هذه الـطبيـعة القـوية التي ال تـكسر
ابـدا و اثبـتت انـهـا لن تثـلم بـالرغم
مـن عــــــاديــــــات الــــــزمن ومــــــحــــــنه

وجائحاته. 
  "الـزمـان" تـصـدت لـكل ذلك بـحـنـكة
مـهـنيـة موضـوعـية كـاشفـة التـبتـعد
لة عن ارادة العراق الوطنية قيد ا
وارادته احلـرة وثــوابـته وقـد تـمـثل
ذلـك في خــــــطـــــابـــــهـــــا الــــــســـــاطع
وطـروحـاتـهـا وفي مـرتـكـزات الـرأي
الذي تـعكـسه يوميـاتهـا وعناويـنها
ومانشيـتاتها العـريضة التي تؤشر
خـطى الـزمــان وكـلـمـتـهــا الـفـاصـلـة
الــتي يـــتــطــلع الــيــهــا اجلــمــيع من
الــقــاصـي والــداني وفي الـــســلــطــة
احلـاكمـة بـبغـداد او خـارجهـا . كان
خـطاب الـزمـان ومازال دائـمـا وابدا

اضـاءات كاشـفة ومـواقف حتلـيلـية
واقف نـاقدة ومـنتـقـدة لالخطـاء وا
و مـثابـة مـرجعـية لـشفـافـية الـكلـمة
احلـرة ومحـطة لـلمـساءلـة ومتـابعة
ــسـؤولــيـات ـســيـئــ وتـاشــيـر ا ا
ومــديـــات نـــزاهـــتـــهـــا او الــعـــكس
ومـحـطـة للـمـراجـعـة النـقـديـة . ولو
راجـعـنـا كل ذلك لـعـرفـنـا بـأنه نـابع
اصـال من مـــهــنـــيـــة واســتـــقاللـــيــة
مؤسّسهـا ورئيس حتريرهـا زميلنا
الــتـاريــخي االســتــاذ سـعــد الــبـزاز
الـذي كان دائـمـا ومنـذ عـقود الـقرن
ــاضي وحــتـى االن عــصــيّــا عــلى ا
االحتواء السيـاسي والتحزبي وقد
أبى اال ان يظل علما عراقيا مرفرفا
ورمزا وطنـيا حرا يـشار له بـالبنان
والـــتـــقـــديــــر الـــعـــالي مـن جـــمـــيع
العراقي االحرار وقواهم الوطنية
احلــــرة. فال غــــرابـــة هــــذا الــــنـــهج
الـوطـني الـتـنـويـري الـكـاشـف احلر
الذي تـنتـهجه "الـزمان" طـيلـة عقود
هـنية تـشكّـلهـا وتبـلور مـسيـرتهـا ا
ـديــدة وعـطـائـهـا..بـوركت الـزمـان ا
ـقـدس غـيـر وبـورك مــداد اقالمـهـا ا
الـــنـــاضب الـــذي ســـيـــبـــقى يـــرفـــد
طبعـاتها الـوطنية والـدولية الى ما
شــاء الــله تــعـالى..وبــوركت االقالم
واالنفاس العطـرة لرئيس حتريرها
االستاذ سعد البزاز ورئيس حترير
الطـبعة الـدولية الـدكتور فـاحت عبد
الـسالم ورئـيـس الـطـبـعـة الـعـراقـية
ـهني ي وا زمـيـلـنا الـكـر االكـاد
العريق الدكتور احمد عبد اجمليد
وبــــــــــــــــــــــــــــوركـــت اقــالم ادارات
وســــكـــرتــــاريـــات الــــتـــحــــريـــر
ـثـلـة بـالـزمـيـلـة الـتـنـفـيـذيــة 
الرائعة ندى شوكت والزميل
قـــــــصـي مـــــــنـــــــذر وطـــــــاقم
الــســكــرتــاريــة وزمالئــنــا
احملـــــــــــرريــن كـــــــــــافــــــــــة
والكتـاب..فالقائـمة تطول
وتـطـول بـاسـمـاء الـكـتاب
االعــالم ومـن ابــــــــــــــرزهـم
ــــــــمـــــــــيــــــــزون..عـــــــــلي ا
حــــــــــسن الــــــــــســـــــــودانـي
طارق نوزاد حـسن النـواب
سامي حرب حس الصدر
حـسـن الــعــلـوي الــزبــيــدي

قـاسم حــسـ فــوزي جـاسم مــراد 
سـعـد مـحـسن طالب حـسـ صالح
عـــــلي مـــــنـــــيـــــر حـــــداد ســــعـــــدون
ربـــاح آل جــــعــــفـــر عــــبـــد الـــشـاله
اكـرم عـبـدالـرزاق احلــسـ شـعـبــان
رشـيـد اخلـيـون عـدنـان ـشـهـداني ا
نـعـمة سـلـمـان  محـمـد عبـد اجلـبار
الشبـوط عبد اخلالق الـشاهر علي
الشكري شاكر حـامد سامر الياس
سـعــيــد جــلــيل وادي زيــد احلـلي
صالح الــــــنــــــعــــــيــــــمي شــــــكــــــيب
مـــحـــسـن حـــســـ مـــجـــيـــد كـــاظم
الــســـامــرائي هــادي جـــلــو مــرعي
مـنـقذ ـقـدادي شـامل بـردان كـاظم ا
داغر بشـار عبدالـله جبـار النجدي
 مـحـمــد الـربـيــعي كـفــاح مـحـمـود
كــــر  نـــــزار مــــحـــــمـــــود حــــسن
الـــــيــــــاســـــري يــــــاس خـــــضــــــيـــــر
ســـهـــام فـــيــوري زيـــنب الــبـــيـــاتي
إيـــنـــاس الـــبـــدران خـــالــد فــخـــري
مـــازن صـــاحـب احـــمــد الـــسالمي 

..الخ الخ. جبار غرب
    "الـــــزمــــان"  7000ربع قـــــرن من
ـــتــمـــيــز والى مـــا شــاء الــعـــطــاء ا
الـــلـه..كل احلب وفــــائق االعــــجـــاب
ـزيد من والـتـقديـر.. بـوركـتم والى ا
ـــهــنــيــة االجنــازات الــصــحـــفــيــة ا
الــتــنــويــريـــة الــنــقــديــة الــكــاشــفــة
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مــا إن يـــذكـــر اسم الـــزمــان
ـهتم حتى تتـبادر إلى أذهان ا
بـالـصـحـافـة في أبـعـادهـا األكـثـر جـديـة وصـدقـاً
صورة رئيس حتريرها ورؤساء األقسام العامل
فيها صحـافيون قدموا جهـودهم وطاقاتهم طوال
ـدهش هـذا الـكـادر الذي مـسـارهم الـصـحـافي ا
ظل أميـنـاً عـلى حتقـيق جـريـدة سيـاسـيـة وثقـافـية
ورياضـية رصـينـة واحلقـيقـة أن ليس ثـمة مـا هو
أقل تقديـراً من هذه الـصورة إذ أن "الزمـان" لها
ـتفـردة وسـمـاتهـا وطـابـعـا اخلاص من ميـزاتـهـا ا
األلف إلى الـيــاء; وتـشــغل حـيّــزاً مـهـمــاً في عـالم
الصحـافة والـساحـة الفكـرية الـعراقـية حتى وإن
كـان بــامــكــانـنــا أن نالحظ من الــصــحف مــا هـو
ـتابـعة بـيد أن من الـصعب الـعثـور على جديـر با

سمات مشابهة لها.
ــلـحق الــثـقـافي وعـلى ذكــر "الف يـاء" فــأن هـذا ا
الـذي أنـتـمـيت إلـيه بــزمن الحق بـحـكم تـواصـلي
معه مـنـذ أن كـان الـشاعـر الـراحل رزاق ابـراهيم
حـسن رئـيـسـاً لـلقـسـم الـثقـافـي وحتـى اآلن فـقد
ـلحق مـنبـراً تنـويريـاً واصالحاً ثـقافـياً يعـد هذا ا
لنخبة من الـكتّاب والنقـاد والشعراء بعد أن أمن
لـنـفــسه شـهــرة واسـعــة ومـكـانــة رفـيــعـة جـداً في
نـتديات الـثقـافيـة واألدبيـة وتعـلمت فـيه الكـثير ا
بــعــد أن أمــضــيت ســنـــوات في الــعــمل مــراسالً
لـلـقـسم الـريـاضي من رومـا عـنـدمـا كـان يـترأس
القـسم الزمـيل أحمـد اسمـاعيل ثم الـزميل عـمار
طاهـر الـذي علـمـني وأرشـدني كثـيـراً وال أنسى
ذكـــر الـــزمـــيـل قـــصي حـــسـن والـــزمـــيل ســـاري
حتسـ والزمـيلـة الـرائدة نـدى شوكت والـزميل
كـمــال مــصــطــفى وكل الــكــادر الــذي يـعــمل في
جـريـدة الــزمـان يــقف في مـقــدمـة هــؤالء الـزمـيل
األســتــاذ أحــمــد عــبــد اجملــيــد الــذي له فــضل ال
ينسى عليّ شخصيـاً وعلى آخرين كثر أشكرهم
ا شكـر وأخص كذلك شقـيقي محسن جميعـاً أ

التميمي الذي يعد استاذي ومعلمي األول.
بـديــهـيـاً أن يــثـني الــقـراء عــلى جـريــدة (الـزمـان)
ويــضــعــوهــا في مــكــانــهــا الــصــحــيح من تــاريخ
الصـحافـة العـراقيـة احلـديثـة ومن تاريخ الـثقـافة
أيـضـاً فـهي ركـيـزة ثـقـيــلـة في عـالم الـصـحـافـيـة
الورقية ومنحت الـكتّاب من الصف األول احلرية
والــــقـــدرة فـي طــــرح رؤاهم وســــمــــاع أصـــوات
األغلـبيـة الصامـتة كـي تكتـمل حـكاية الـزمان في
ــقــالــة األدبــيـة اخلــبــر والــعــمــود الــســيـاسـي وا
نـوعات وما إلى ذلك والقصـة والشعـر والفن وا

من مواضيع كثيراً ما مألت صفحاتها.
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ونحن نـحتـفل بـالعـدد سبـعة
االف لـ ( الــــزمــــان ) الــــدولــــيـــة
واحملليـة البد ان نـتقـدم وقبل ان نـحتـفل بالـتهاني
اخلـالــصـة الســتـاذنــا الـكــبـيــر مـؤسس اجلــريـدة
ورئـيس حتـريـرهــا سـعـد الـبـزاز ومـثــلـهـا لـرئـيس
حتريـر طـبعـة الـعراق الـدكـتور احـمـد عبـد اجملـيد
والى محرري ومراسـلي وفنيي اجلـريدة في لندن
والـعــراق مــتــمـنــ لــهم دوام الــتــواصل والــتـالق
ـطـبوع واالجتـهـاد وهم يـتـواصـلـون في اصـدار ا
االول مـتــحـديـن كل الـظــروف احلــرجـة مــؤكـدين
طـبـوع صـباح كل تمـاسـكـهم ومهـنـيـتهم لـيـكـون ا
يوم بـ يـدي القـراء الـكرام  لـقـد اختـرت عـنوان
صداقية عنوانا بارزا للسطور احلقة احليادية وا
الـتـي اكـد ومــازال وســيـبــقى يــؤكــدهـا اســتــاذنـا
الكـبـير ابـو الـطيـب الذي نـفـخر ان نـكـون تالمذته
في الــصـحــافــة واالعالم ومـنــحــنـا هــذا الــشـرف
ـتـألـقـة الـكـبـيـر لـنـكـون في مـؤسـسـته االعالمـيـة ا
عنـدما كـان يشـرف عـلى رواد وشبـاب عمـلوا في
مـجـال الـصـحـافـة وشـكـلـوا عـائـلـة رصـيـنـة بـدأت
تبدع مـنذ انطـالقنا في عـمان عنـدما كـان يتابـعنا
بـكل شـاردة وواردة لــيـزودنــا بـبـديــهـيـات االعالم
مـــركـــزا عـــلى ضـــرورة احلـــيـــاديــة الـــصـــحـــيح 
ـدعمة بـحب العـمل لنـجاح اي عمل صداقـية ا وا
اعالمي وعــلى رأســهــا الــصــحــافــة. فــكــان ابــوا
الــطــيب ومن حــسن حــظــنــا يــتــابــعــنــا رغـم بــعـد
ــســافــات بــ عــمــان ولــنــدن لــيــتــصل بــاســرة ا
الـتحـريـر في عـمـان عن طـريق الـهـاتف لـيـحـاورنا
ــبـاشــر ويـســتــمع الى كل مــايـجــول في بـالــنـا بـا
ونسـتـمع مـنه الى مالحـظـاته الـقـيـمـة الـتي طورت
من ادائنـا الصـحفي في صـياغـة اخلبـر والتـقرير
والتحقيق قبل ان ننقلها الى مطبوع طبعة العراق
الذي اختـار له اسرة حتريـر رصينـة ومهنـية بدءاً
من رئيس حتـريرهـا احمـد عبـد اجمليـد الذي كان
ـشجـع لنـا بالـتـالي اضاف لـ (الـزمان) الداعم وا
الدماء الـشابـة عندمـا حرص الدكـتور احـمد على
فتح االبواب للـعمل مع اخلبرات والـرواد ليطوروا
من حسـهم االعالمي والـصـحـفي لـيكـونـوا الـنواة
ــبــدعــ في مــجـال لــتـكــمــلــة مــســيـرة الــرواد وا
الصـحـافة وهـذا كـان بتـشجـيع ومـتـابعـة وحرص
من الــــبـــزاز الــــداعم االول لــــلــــشـــبــــاب والـــرواد
ـبـدعــ لـتـكــون (الـزمــان) اجلـريـدة االولى في وا
ـصــداقــيـة الـصــحــافــة الـعــراقــيــة وتـتــمــيـز فـي ا
ـهــنـيــة الــتي بـدات بــهــا وسـتــبـقى واحلـيــاديــة وا
تتمـسك بها لـتحافظ عـلى جمهـورها الغـفير الذي
يـحـرص عـلى مــتـابـعـتـهـا صــبـاح كل يـوم ورقـيـا
والكـترونـيـا .واليـوم ونحن نـحـتفل بـصدور الـعدد
 7000 نبارك انفسنا اوال ونعاهد القراء االعزاء

عـلى ان تـكــون (الـزمـان) مــتـمـسـكــة بـحـيــاديـتـهـا
ومصداقيتها ومهنيتها .
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ومـــتــابـــعـــتــهـــا عــلى
الـورق ومواقع التواصل االجتـماعي عندما
ـنـجز تـكـون الـكتـرونـية  مـبـارك لـكم هذا ا
الــــرائع مـــتــــمـــنــــ لـــكم دوام الــــتـــواصل

والتالق).
×وقـال ام سـر نقـابة الـفنـان الـعراقـي
ـــا تــــكـــون بـــالـــزمـــان فـــاضـل وتـــوت ( ر
شــهـادتي مــجـروحــة النـني عــمـلـت مـحـررا
ــهـــنــيــة فـــيــهـــا وتــعــلـــمت احلـــيــاديـــة وا
ـصـداقـيـة في مـواضـيـعـي الـفـنـيـة وهذا وا
رتبة االولى في مـاميز الزمان التي حتتل ا
الـعــراق والـوطن الـعـربي ومـامـيـزهـا اكـثـر
تـــواصـــلـــهــا بـــرفـــد الـــدمـــاء الـــشــابـــة من
الـصـحــفـيـ وتـشـجـيـعـهم لـيـنـضـمـوا الى
مـدرسـة الـزمـان االولى  ويـتـخـرجـوا مـنـهـا
بــكل فــخــر ونــقـولــهــا مــبــارك لــكم الــتـالق
ـهــنـة الـتـي تـتــمـيـزون والــتـواصل وحـب ا

بها).

اجلــريـدة مـتـحــدين كل الـظـروف الــصـعـبـة
واحلـرجـة الـتي حـاولـت تعـطـيـل اصـدارها
لـكـنـكم بـاصراركـم اجلمـيل واصـلـتم الـعمل

وتالقتم فمبارك لكم).
ي عـقـيل مـهدي ان ( ×واكـد الـفـنان االكـاد
الــزمــان هي الــرائــدة االولـى وفي طــلــيــعـة
الــصـحـافــة الـعـراقــيـة والـدولــيـة وتـتــمـيـز
ــادة االعالمــيـــة والــصــحــفــيــة بــتـــقــد ا
تـنـوعـة واهـتـمامـاتـهـا بـالفن اخملـتـلـفـة وا
والـثقافة بشكل متـواصل  امنياتنا جلميع
ـنبـر الـشـريف بالـتـقدم الـعـامـل في هـذا ا

واالبداع والتالق).
وقــال االعالمي قـحـطـان جـاسم ان (الـزمـان
ــهـمــة الــتي حــافـظـت عـلى من الــصــحف ا
هنة وتـمكنت من الصمود اصـول العمل وا
والـتـالق مـحـليـا ودولـيـا ولن يـاتي هذا من
فـــراغ بل من خالل عــمـــلــكم الــدؤوب الــذي
ـصـداقـيـة واحلـيـاديـة. ـهـنـيـة وا امـتـاز بــا

مبارك لكم جميعا عددكم اجلديد).
×وبــعث اخملـرج عـمـاد مـحــمـد حتـيـاته الى
الــعــامـلــ كــافــة بـدءا من مــؤســســهـا الى
رئــيس حتـريــرهـا الى الـعــامـلــ مـحـررين
وصـــحــفـــيــ وقـــال ان ( الــزمـــان  هي من
ــواضــيع ــمــيــزة بــاخــتــيــار ا الــصــحـف ا
ـاجـعل ـنـوعــة وبـكل حـيـاديـة ومـهـنـيـة  ا
واطن بشتى ثقف والفنان وا جـميع ا
صـــنـــوفــــهم يـــواظـــبـــون عــــلى قـــراءتـــهـــا

دور الـزمـيل الـراحل صـبـاح اخلـالـدي الذي
كـان يـشـغل مـنـصب مـديـر الـتـحـريـر .حـيث
كـان يتابع االمور بـبالغ احلرص رحمه الله
وغـفر له. حتـية لكـل االساتذه اسـرة جريدة
الــزمـــان الــغــراء كل من مـــوقــعه. واتــمــنى
جلـميع الـزمالء الصـحة والـعافـية وكل عام

والزمان واسرتها بالف خير). 
×وقـال رئيس جمـعية الـفنان الـتشكـيلي
الــعـــراقــيــ قــاسم ســبـــتي ( كــيف نــصف
جـريدتنا (الزمـان) وهي السباقة االولى في
تـغطية جميع نشـاطات الفن التشكيلي اوالً
باول وكيف نصفها فهي الرائدة االولى في
الـعراق والوطن العـربي من خالل ماتتابعه
ـاجعـلـها بـشـكل حـيادي ومـهـني وعـاجل 
ـكن االسـتـغـنـاء عـنـها الـصـحـيـفـة الـتي ال
ويـقيـنا هـذا اتى من خالل مهـنيـة العـامل
كـافـة والذين يـعمـلـون بكل جـدية واخالص
واالهـم ان روح الــشــبـــاب فــيــهـــا حــيث ان
غـالـبـية الـصـحـفـي هم من الـشـبـاب وهذه
مـيزة اهلتها ان تكون الريادية ) ويضيف (
ـنـاسـبة احـتـفالـهـا الـيوم بـالـعدد 7000 و
يـسـرني وزمالئي في اجلـمـعـيـة والـفـنـان
ــنـجـز الــتـشـكــيـلـيــ ان نـبــارك لـهم هـذا ا
ونــبــارك لـراعي الــزمــان االعالمي الــكـبــيـر
ــنــاصب الــفــنــيـة ســعــد الــبــزاز وجـمــيع ا
واالداريـة في العـراق ونقـول لهم مـزيدا من
الـتالق واالبداع وانـتم تتواصـلون باصدار

الــتي حتـمل لـواء احلــقـيـقـة . حــامـلـة عـلى
اكــتــافــهـا هــمــوم الــنـاس وحــريــصــة عـلى
ـعـلومـة التي غـالبـآ ما تـبحث عن ايـصال ا
تـاز وفـعال في احلل . فـكـان للـزمـان دور 
االعـالم الـعـراقي والـعـربي والـتي سـاهـمت
في ايصال صوت احلق ودافعت عن حقوق
واطـن. واصبـحت منـبراً لـلكـلمة الـوطن وا
غـيب الـوطنـية احلـرة وصوت الـفقـراء وا
ـظـلـومـ ولـكل الـشـرفـاء من الـعـراقـي وا
االحــرار. لـقــد تـشـرفـت ان اكـون واحـدآ من
هــذه االسـرة الـصـحـيــفـة كـكـاتب في زاويـة
الـف بــاء حـــيث ســاهـــمت في حتـــقــيـــقــات
وبـــحــوث تــخص الـــدور الــثــقــافـي الــفــني
لـــتــاريـخ االغــنـــيــة الـــعــراقـــيــة ورمـــوزهــا
ــقـاالت ومــؤسـســيـهــا حتت ســلـســلـة من ا
والــتـحـقــيـقـات الـتـي نـشـرتـهــا لي الـزمـان.
ـعــلـومــة ونـشــرهـا ســاهـمـت في ايـصــال ا
والــذي اصـــبح بــعــضــهـــا مــرجع لــلــطالب
والــدارســـ  وكــذلك مـــرجــعــاً تــوثـــيــقــيــاً
لـلبـاحثـ عن االغنـية الـعراقـية وتـاريخـها
ورمـوزها ولـقد كان الـفضل الكـبير لـلزميل
فـائز جـواد رئيس مـحرري الـزمان فـي نشر
كـتـابـاتي وتـشـجـيـعي وبـحـرص كـبـير مـنه
عــلـى الــتــواصل بــالـغ االهــمــيــة. وكــذلك ال
انـــسى دور الــزمــيـل كــمــال مــصـــطــفى في
حـرصة عـلى التـواصل عنـد اصدار كل عدد
لـلصـحـيفـة ومتـابعـة النـشر وكـذلك الانسى

ـا يـجري ـتـلـقي في الـصـورة احلـقـيـقـيـة  ا
حـــوله من أحــداث تــكـــاد تالمس مــصــيــره
الـوجودي لـذا فهـو يتـلقـفهـا بلـهفه وشوق.
كـمـا تـتمـتع بـتـصـميم واخـراج عـالي الـدقة
واجلـمال يخـاطب الذات االنسانـية انطالقا
سـتـقـبل جـديد ـاضي وانـبـثـاقـا  من روح ا
وهي تـتـمـتع بـفكـر نـيـر غـير مـنـحـاز فضال
دنية عـلى انها تـساهم في تعـزيز احليـاة ا
فـي اجملــتـــمع الـــعـــراقي. وتــأكـــيـــد الــروح
الـوطـنـيـة بـعـد االشـكـاالت الـتي حـدثت ب

الـعراقي السيمـا بعد االحتالل األمريكي).
مــضــيــفـــاً (كــان صــدورهــا في خــضم تــلك
االحداث فاعال ومؤثرا في حث الناس بنبذ
الـــعــنف واجلــنـــوح نــحــو الــسـالم لــبــنــاء
مــسـتــقـبـل الـبالد واشــاعـة الــتـســامح بـ

الـناس والـتأكيـد على الـعدالة االجـتمـاعية.
أن الـــتـــنـــوع احلـــاصـل في صـــفـــحـــاتـــهـــا
الـسـيــاسـيـة واالدبـيـة والـثـقـافـيـة والـفـنـيـة
ـواكبة ألحداث الـساعة على والـرياضية وا
مـستوى العالم وطريقة التصميم ومحتوى
ا جعل مـنها اخلـبر بـشكل جاذب ومـثيـر 
مـدعاة للقراءة من كل طبقات الشعب وعلى
كـافـة مسـتويـاتـهم التـعـليـميـة..كل الـتحـايا
واالمـــنــيــات بـــالــنــجـــاح الــدائم والـــشــكــر
ـــوصـــول الـى جـــمـــيع كـــوادر اجلـــريـــدة ا

.( احملترم
×وقـال الصـحفي رياض احملـمداوي (اجمل
الـتهـاني والتبـريكـات ارسلهـا في باقة ورد
مــعـطــرة بـالــود واحملـبــة السـرة صــحـيــفـة
الـزمـان  بــنـسـخـتـيـهـا الـعـربـيـة والـدولـيـة
ــنـاسـبـة عــيـد مـيالدهـا االغــر. مـوصـولـة
ـؤســسـهـا االعالمي الـكـبـيـراالسـتـاذ سـعـد
الـبزاز . ورئيس التحريـر احمد عبد اجمليد
ومــديــر الـــتــحــريــر نــدى شــوكت .ورئــيس
احملـررين فائز جـواد. وجميـع اسرة الزمان
الـغـراء. ان للـزمـان مسـيرة حـافـلة بـاالبداع
ــبـدعـ ســاهم فـيــهـا اسـاتــذة كـبـار من وا
كـتاب ومحررين واسـرة صحفيـة المعة كان
لـهـا الفـضل الـكبـير بـجـعل هذه الـصـحيـفة
من ارقـى الصـحف التي عـمـلت بكل مـهنـية
وحــيـاديـة من اجل ايــصـال الـكــلـمـة احلـرة
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كـالورود العطرة تنهال على (الزمان) اجمل
الـكـلـمـات من مـثـقـفـ واعالمـيـ وفـنـان
ــنــاســبـة صــدور الــعـدد   7000فــقـي قـال
ـنــاسـبـة ــطـرب الـرائــد حـســ نـعـمــة ( ا
اصــدار الــعـدد اخلــاص جلــريـدة (الــزمـان)
وبــــوصــــول اعـــدادهــــا الى  7000 أهــــنيء
الـعامل في اجلريـدة الغراء يدءاً بصاحب
االمـتيـاز االستـاذ سعـد البـزاز. وكذلك أخي
الــدكـــتــور احــمــد عـــبــد اجملــيــد لـــهــمــتــكم
وتـفانيكم. ومعك االحبة العاملون في ابراز
روعــة وجـوّدة الــتـواصل االدبي والــثـقـافي
والـفـني. كذلك فـقرات الـسـياسـة. والتـفاعل
االجـتماعي اخلاص والعام. نهنئكم وندعو
الـلـه سـبـحـانهُ وتـعـالى اسـتـمـرار عـطـائـكم
اإليــجـابي. في هـذه اجملـاالت بــشـكلِ مـلـفت
لـلـنظـر. في الـعـطاء ضـمن اخلـطوط األولى
ـستـوى الـعربي في عـالم الـصـحافـة عـلى ا
. نـتباهى ونـفتخر ي. بإسم الـفنان والـعا

بكم أحبتي). 
واشــار اخملـرج حـســ عـلي صـالح الى ان
(الـزمــان جـريـدة رصـيـنـة وعــمـيـقـة وفـيـهـا
تــنــوع جــمــيل ومــهــني في كــافــة اجملـاالت
هـمة والتي ـشاهـد وتعـد من الصـحف ا وا
هـي االن بـــالــــصـــدارة واتــــمــــنى جلــــمـــيع
الـعاملـ فيهـا دوام النجـاح والتالق وانتم
حتــتـفـلـون بـالـعـدد  7000نــتـمـنى ان يـصل

ليون). عددكم الى ا
×وفي تـــهــنــئــته لـ(الــزمــان) قــال الــشــاعــر
والـصـحفـي خالـد اخلـفاجي (ألف ألف الف
ليون بجهود ودعم مبارك  إن شاء الله ا
ــبـــدع الــكـــبــيـــر أبي الـــطــيب ومـــبــاركـــة ا
والـــدكــتـــور الــفـــاضل فـــاحت عــبـــد الــسالم
ـعلم الـكـبيـر أحمـد عـبد اجملـيد والـدكـتور ا
وكل عـــام ــــبـــدعــــ  والــــزمالء األحــــبـــة ا

والزمان بألف خير).
ـسرح الـفني ×وقـال الـكاتب وعـضو فـرقة ا
احلـديث كـافي الزم ان(الـزمـان صـحـيـفة قل
نـظيرها في تـاريخ الصحافة الـعراقية فهي
ـتجددة التي تـضخ اخبار العمق اكنة ا كـا
ي. وبـأنـهـا تضع الـوطـني والـعـربي والعـا
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عقيل مهدي فاضل وتوت حس نعمة حس علي صالح كافي الزم

الــعالقــة تــخــاطب الــصــحــيــفـة وحــلت
ـواطـن من خالل الـكـثيـر من مـشاكل ا
الـصفحة .ايـضا - الف ياء - وهي عدة
صـفحات ثقـافية تصـدر باربع صفحات
تـعـد االولى في الـعراق والـسـبب يرجع
الـى ذلك النهـا تـصـدر في بغـداد ولـندن
وعـدة عواصم عـربية اوربـية ). مضـيفا
(كـمـا خـصـصت صـحـيـفـة ا(لـزمـان) في
الـسـابق صـفـحـة نـالت أعـجـاب قـرائـها
اســمــهــا (زمـان جــمــيل) وهي صــفــحـة
ـواطـن اراءهم يـطـرح بـهـا الكـتـاب وا
ومـــقــاالتـــهم في حـــيــاتـــهم الـــيــومـــيــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وال نــنـــسـى االشــادة
بـصحـيفة الـزمان حيث حتـرص الزمان
عـلى طبعـاتها االلـكترونـية قبـل جائحة
كـورونا وبـعدهـا وهذا مـا يدفع الـكتاب
بــاالسـتــمـرار بــالـكــتـابــة بـالــزمـان دون
غـيــرهـا .اقـول لـلـعـامــلـ في صـحـيـفـة
الـــزمــان وانــا مــنـــهم الف مـــبــارك لــنــا

اصدار 7000 نسخة عراقية).

اسـتـمـرت كرافـد يـصب في مـنبع الـفـكر
ؤسسها الـعراقي والعربـي.كل التحيـة 

ييز والى امام). وكادرها ا
w «dŽ œbŽ

وقــــــــال احملــــــــامـي وســــــــام رزاق جنل
مـسؤول الصفحة الـثقافية في (الزمان)
الــكــاتب الــراحل رزاق ابــراهــيم حــسن
(انـتهجت (الزمـان) منذ العدد االول من
ـوضوعيـة واحليـادية حيث صـدورها ا
كــانت في االردن وهي تـسـتــقـطب كـبـار
الـكتاب العرب والعـراقي منهم . وبعد
الـعـام 2003 اســتـقـطـبـت اكـثـر عـدد من
الـــكـــتـــاب والــــقـــراء حـــيث خـــصـــصت
صـحـيـفة الـزمـان صـفحـات عـلى تـماس
ــواطــنـــ من هـــذه الــصـــفــحــات مـع ا
صــفــحــة (قــضــايــا الــنــاس) الـتـي كـان
يــشـــرف عــلــيــهــا الــراحل والــدي رزاق
ابـراهـيم حـسن . حـيث كانت الـصـفـحة
ــواطـنــ والـشــكـاوى تــنـقـل مـعــانـاة ا
للجهات احلكومية وكانت اجلهات ذات

ــواطن ولم تــغــره امـوال الــسالطـ وا
وجتار الكلمة).
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امــا الـفــريق الـركن مــحـمــد الـعــسـكـري
فــيـقــول : (تـبــقى (الـزمــان) اسـمــاً عـلى
مـسمى فـهي ليـست صحـيفـة سيـاسية
وعــامــة تــهــتم بــكــافــة شــوؤن احلــيـاة
الــســـيــاســيــة واالمـــنــيــة والــثـــقــافــيــة
والــريــاضــيـة وغــيــرهــا بل هي مــدونـة
حـقـيـقـيـة لـيـومـيـات شعـب عريـق عانى
ا تتناوله ويـعاني وهي مقاربة نوعـية 
من اخــــبـــار حــــقـــيــــقـــيـــة وحتــــلـــيالت
مـوضـوعـيـة ومنـطـقـيـة ولن ثـلهث وراء
ـفــبـركه البــتـزاز االخــبـار والــقـصـص ا
االخــرين كــمــا تــعــمل بــعض الــصـحف
واطن والوكاالت لالسف. انها جريدة ا
جـريـدة الشـعب بال منـازع فـطوبى لـها
فـي هـــــذا الـــــيــــــوم الـــــذي وصـــــلـت به
ديد لن بـاصدارها بـنجاح هـذا العمـر ا
الـية وغـيرها بل تـتوقف بـسب االزمة ا

طيعة للرغبات قادة وا من الـصحافة ا
ــثل جنـاحــا وثــمـرة طــيــبـة من ــا  ا
ـــقـــراطـــيــة ـــمـــارســـة الـــد ثـــمـــرات ا

احلقيقية. 
حتــيــة لـكـل قـلـم مـســتــقل خــدم الـوطن

ستـقلة في الـعراق البد من الـصحافـة ا
ـا نـهلت بـه جريـدة (الـزمان) اإلشـادة 
الـتي تـتـصدر عـنـوان الـصحـافـة احلرة
والـبعيدة عن االدجلـة الفكريـة الهدامة
وصـولـهـا لـلـعـدد 7000 وسـط هذا الـكم
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تــتــواصل كـلــمــات الـتــهــاني واالشـادة
بـ(الـــزمــان) لـــصــدور عـــددهــا الـ 7000
مـشيـرين الى كـونهـا عنـواناً لـلصـحافة
احلـرة والـبـعـيـدة عن االدجلـة الـفـكـريـة
ادية . الهدامة والى حتديها لالزمات ا
وقـال الـنـائب مـحـمـد شـيـاع الـسوداني
في تــهــنــئــته (حتــيـة اعــتــزاز وتــقــديـر
ــســتـقــلــة الـبــنــاءة الـتي لــلــصـحــافـة ا
قـراطية سـاهمت في تـعزيـز ثقـافة الـد
ــواطـنــة والـعـدل ومــبـادىء احلــريـة وا
ـسـاواة رغم تـعـرض اقالمـهـا احلرة وا
لـلمخاطر والتهديد. ان العمل الصحفي
ـستـقل في عراق ما بـعد عام 2003 لم ا
ا يـكن مفـروشا بـالورود او مـعبّـدا  ا
هـوراً بـدماء طـاهـرة قدمت كـان عـمال 
حـــيـــاتــهـــا من اجل بـــيـــان احلــقـــيـــقــة
ومـحاربـة الفـساد والـتصـدي للـطائـفية

قيتة واالرهاب االعمى .  ا
وعـــنـــدمــا نـــذكـــر ونـــســتـــذكـــر مــعـــنى
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محمد شياع السوداني محمد العسكري

شـهر رمـضان من عام 1441 هـ اوعـز البزاز
بــتـكـر ثـالث من بـطالت اجلــيش االبـيض
هن ام عـلـي وام مـنـتـصــر الـلـتـ تــتـولـيـان
اعـداد الطـعـام في مطـبخ مسـتـشفى الـفرات
مـرضة شيـرين علـي نعيم الـعام بـبغـداد وا
من مـستشـفى اليرمـوك.كما اوعـز البزاز في
مــطــلع شــهــر رمــضــان من الــعــام 1441 هـ
بـتـكـر ام الـشـهـيـد مـهـنـد الـقـيـسي(زهـراء
ـثالـية ـراة ا جـلـوب) من النـجف بـالقالدة ا
ــعـروفــات في ســاحـات وهي من الــنــسـاء ا
الـتـظـاهـر وفقـدت ابـنـهـا شـهـيـدا في سـاحة
الـصـدرين. وفي حـلـقـة اخـرى من الـبـرنامج
بـثت فـي السـادس مـن ايار 2020  تـكـر
عـلـيويـة مـحمـد(ام ولـيد) من نـاحـية كـنـعان
ـحـافظـة ديالى الـتي تـعمل فـالحة وتـعيل
ريض وتتكفل برعـاية يتيم هما زوجـها ا
ولــدي شــقــيق زوجـــهــا.كــمــا اوعــز الــبــزاز
ثالية وهي راة ا بـتكر ام فاطمة بـقالدة ا
من مـديـنــة احلـبـوبي في الـنـاصـريـة والـتي
تـميـزت بخيـاطة اعـداد كثيـرة من الكـمامات
ـساعـدة ابنـتـيهـا وتوزيـعهـا على الـقوات
ـــــتــــــظـــــاهـــــريـن وابـــــنـــــاء االمـــــنــــــيـــــة وا
ــسـتـشــفـيـات.وفي  ايـار 2020 مـديــنـتـهـاوا
ــراة نـــالت ام مـــحـــمـــد من بـــغـــداد قـالدة ا
ـثـالــيـة لـقـيـامــهـا بـطـبخ وتــقـد الـطـعـام ا
لـلـمـتـظـاهـرين في سـاحـة الـتـحـرير  وغـسل
مالبــــســـهـم فـــضـال عـــلـى تـــوزيـع الـــسالت
ـتـعـففـة وااليـتام في الـغـذائيـة عـلى االسر ا
الـعـاصـمـة في ايـام احلـظـر بـسـبب انـتـشار
فـايروس كـورونا. وفي االسـبوع االخـير من
شـهـر رمـضـان عام 2020 مـنح الـبـزاز قالدة
ـــثـــالـــيــة الـى مــديـــرة دار الـــرجــاء ــرأة ا ا
لـلــمـسـنــ في اربـيل خــالـدة بــولص تـومـا
ـــســـنــ لـــدورهـــا الـــكـــبـــيـــر فـي رعـــايـــة ا
ـسنات.وفي نهـاية شهر ايار  2020 منح وا
الـبزاز بـطلة بـرنامج (اجلـيش االبيض)على
قـنـاة (الــشـرقـيـة)الــطـبـيـبــة شـهـد اجلـواري
وقفها الشجاع ثالية تثميـنا  ـراة ا قالدة ا
ـصــابـ  بــكـورونـا وحتــديـهـا في خــدمـة ا
لـلـمرض. وكـانت الـقنـاة قـبيل ذلك بـايـام قد
اعـلـنت اصابـة اجلواري بـفـايروس كـورونا
بـعد اجنـازها تـقد بـر نامج( كالم الـناس)
مع االعالمـي علي اخلـالـدي.كـما كـرم الـبزاز
ـبـارك نـفـسه الـسـيـدة مـهـيه خالل الـشـهـر ا
ـوصل بقالدة ادهـام يوسف (ام عـماد) من ا
ــثـالــيــة الحـتــضـانــهـا اكــثـر من 20 ـراة ا ا
عاملة وجميعهن ارامل ولديهن اطفال ايتام
وتـشـغيـلـهن في مـشغـل يعـود لـهـا لصـنـاعة

الـتـزامهـا بـقضـايـا الـشعب عـبـر بـرنامـجـها
ـدينـة).وفي مـطلع شـهـر ايار ـتـميـز اهل ا ا
من الـعــام نـفــسه مـنح الــبـزاز مـديــرمـكـاتب
(الـشرقـيـة نيـوز) عبـدالـسمـيع عزاوي قالدة
ــثــابـر االبــداع الــذهـبــيــة واصــفــا ايــاه(بــا
والــصـــبــور واخلـــلــوق). وفي الـــتــاسع من
حزيران 2018 منح البزاز قالدة االبداع الى
مـراسل قـناة (الـشـرقيـة نـيـوز) في محـافـظة
االنـبـار مـصـطفى حـامـد لـشـجـاعتـه ودفاعه
وكان حامد قد  اعتقل عن مصالح الفقراء
قبل ذلك بايام اثر عرض القناة لتقرير اعده
عن الـفـسـاد واالحـتـيـال في تـعـبـيـد شـوارع
احملـافـظـة.وفي مـطـلع شـبـاط مـن عام 2019
طرب الكبير منح البزاز قالدة االبداع الى ا
حـس نعمة ووصـفه بـ(فنان الشعب) وفي
الــتـــاسع من تــشـــرين الــثــاني  2019 مــنح
الــبــزاز قالدة االبـداع الـى الـشــاعــر عــبـاس
جـيـجـان لــدوره وعـطـائه في مـجـال الـشـعـر
والـثــقـافـة ووصـفه بــانه صـوت احلـريـة في
الـعــراق واحلـنـجـرة الــصـادحـة النــتـفـاضـة

اخلامس والعشرين من تشرين االول.
 وفي حــفل بـهـي اقـيم فـي مـحــافـظــة اربـيل
خالل شـــهــر شـــبـــاط من عــام  2020 جـــرى
ـطــرب يـاس خـضــر قالدة االبـداع تـقــلـيــد ا
الـذهـبـيـة وما يـتـرتب عـلـيـهـا من امـتـيازات
الـتي سـبق ان مـنـحـها له مـاديـة ومـعـنويـة 
ـا ـســتـقل تـكـر رئـيس مــجـمـوعـة االعالم ا
ـسـيـرته الـفـنـيـة الكـثـر من خـمـسـة عـقـود 
واصـفا اياه بـ(صوت االرض وشجن الغناء
الـعـراقي)  وانــاب الـبـزاز في تـقـلـيـد قالدة

االبـداع  رئيس حترير صحـيفة (الزمان)
طــبـعــة الـعــراق احــمـد عــبـداجملــيـد
وتـمت مراسيم التقـليد بحضور
جـــــــمـع مـن الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــ
. ومـنح الـبـزاز واالعالمــيـ
بـعـد مـنـتـصف رمـضان من
عــام 1441 هـ الــقالدة الى
ربـاعي االبـداع في حلـقة
(شـــهــداء تـــشــرين) من
مــســلــسل (كــمــامــات
وطن) الـذي عـرضته
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بغداد
ـــســـتــقل دأب رئــيـس مــجـــمـــوعــة االعالم ا
بدع في االستاذ سعد البزاز على تكر ا
مــخــتــلف مــيــادين احلــيــاة بـقـالدة االبـداع
الـذهـبـيـة وما يـتـرتب عـلـيـهـا من امـتـيازات
مــاديــة ومــعــنــويــة وفي مــوضــوعــنــا هـذا
بدعـ الذين تشـرفوا بنيل سـنتوقف عـند ا
ـــدة مــا بـــ صــدرور الـــعــدد الــقـالدة في ا

 6000 والعدد  7000 من (الزمان).
في 27 نـــيـــســان 2018 مـــنح الـــبــزاز قالدة
عـدة ومقدمة برنامج (اهل االبـداع الذهبية 
ـديـنة) عـلى قـنـاة (الشـرقـية) ازل الـسـياب ا
ووصـفهـا(بابـنة الـشعب والـصوت الـشجاع
واالعالمـيـة التي فـرضت نـفسـهـا بقـوة عـبر

واد الـغذائيـة واالطعـمة الـشعـبية الـكبـة وا
ـوصـليـة. وفي حـلـقة اخـرى من الـبـرنامج ا

بـــثت في تــشـــرين االول من عــام   2020 
مـــــنـح الـــــقـالدة الى
مـــامـــا زيــــنب الـــتي
تـــــــــعـــــــــمـل في  دار
الــــدولــــة لــــرعــــايـــة
الـزهور في محـافظة
ذي قـــار مـــنـــذ عــــام
 1979 حـــيث تــلــبي
طــــلــــبــــات جــــمــــيع
األطــــــــــفــــــــــال وهـي
تـــــرعــــاهـم رعـــــايــــة
التــــــوصف  حــــــتى
رفــــــــضـت الــــــــزواج
بـسـبب وجـودها مع
هــــؤالء األطــــفــــال.و
مـنح الـبزاز االرمـلة
ام حــــــمــــــادي قالدة
ـثـاليـة فـيـما ـرأة ا ا
ـسـاعـدتـهـا تـكـفل 
واصـفا اياها (بانها

ــثــالــيــة وبــأنــهــا ــوذج لالم ا
عـــنــوان لـــلــفـــخــر) 
وذلـك في اعـــــــقــــــاب
عـــــــــرض قــــــــــنـــــــــاة
(الـشرقية) في الثامن
2021 مــن ايــــــــــــــــــار 
تـقريـراً مصـوراً عنـها
في احلصاد االخباري
حــيـث تــعــمـل بــشــكل
يــــــــــومـي فـي جــــــــــمـع
الـــنــــفـــايــــات من ازقـــة
مــديـنـة كــركـوك بــعـربـة
مــــســـــتــــأجـــــرة طــــوال
ســاعـات الـلــيل  مـقـابل
ــنــحه لــهــا ســكـان مــا 
بــيــوت تــلك االزقــة وذلك

العالة اطفالها الثالثة.

شرف (الـشرقية) وهم:الفنان اياد راضي وا
عـلى الـعــمل  الـفـنـان عالء الـدهـان ومـخـرج
الــعـــمل ســـامـــر حــكـــمت والـــؤلف الـــشــاب

مصطفى الركابي.
وفي اواخـر شـهر رمـضـان من عام 1442 هـ
اليـ مع بــرنـامج (عـلى وفـيــمـا يـتـفــاعل ا
نـياتكم ترزقون) على قـناة (الشرقية) والذي
ـعانـي اإلنسـانـيـة السـامـية تـتـجسـد فـيه ا
مـنـح  الـبـزاز مــقـدمــة الـبــرنـامج االعـالمـيـة
شـيـمـاء عـمـاد زبـيـر قالدة االبـداع الـذهـبـية
وكل مـــا يــتـــرتب عـــلـــيــهـــا من امـــتـــيــازات
ــاً لـــهــا وتـــقــديــرا ومــخـــصــصـــات تــكـــر
جلـهـودها االبـداعيـة في ادخـال الفـرحة الى

قلوب عوائل عراقية من خالل البرنامج.
WO U¦*« …«d*« …œö

الى جــانب الــقالدة الــذهــبــيــة كــرم الــبــزاز
ـثـالـيـة ـراة ا الـعـديـد من الـنـسـوة بـقالدة ا
لـقـيــامـهن بـعــمل تـطـوعي واســتـثـنـائي في
خـدمـة االخـرين ومـعانـاتـهـا من اجل تـوفـير
ـــــســـــرة في ألـــــسـالم وا
مــــــــحـــــــيـــــــطـــــــهـــــــا
االجـتـمـاعي. وفي
اولى حــــلــــقــــات
ـراة بـرنـامج (ا
ـثـاليـة)الذي ا
عــــــــــرض فـي
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

جتربةُ صحـيفة (الـزمان) ال تشبـهها جتربـة صحافـية أخرى في البالد أو
في احمليط الـعربي في خالل مـشهـد االعالم الذي كـان قائـماً وظـهرت فيه
سـتـهلـكة أو (الزمـان) الى الـوجود ألنّـها لم تـولـد كحـبـر يسـوّد األوراق ا
ضافة لواجهات شركات او اقطاعيات سياسية. كرقم مندثر ب األرقام ا
كانت (الزمان) منـذ انطالقتهـا في لندن العام 1997 تتفرد بـحمل رسالة
التعـددية واالنفـتاح والتـنوير واجلـمال وعدم االقـصاء واجلرأة عـبر عيون
مفـتـوحـة ال تغـمض مـتـطلّـعـة الى ذلك الـوطن احللم الـوطن الـذي ال يـقبل
الـتـجـزئـة واالخـتـطـاف واالنـفـراد واالستـقـطـابـات والـصـفـقـات الـتي كـانت
تنـطبـع بهـا معـظم الـفعـالـيات والـقوى الـسـياسـية فـي زمن الظل بـاخلارج
وحـمــلـتـهــا مـعــهـا في أزمـان الحــقـة حــ أصـبـحـت حتت وهج الـســلـطـة

والثروة.  
ذلك الطريقُ لم تـكن (الزمان) مَن ابـتدعه أو اختـرعه أو شقّه فهـو موجود
مــنــذ اخلـلــيــقــة األولى ولــكن قلَّ ســالــكــوه ألنّه طــريق مــوحش يــقلّ فــيه
ـؤازرون إالّ مَن كان صادقـاً وقوياً في خـصائله وأولئك مَن اخمللصون وا
ؤثرة الجتاه الصحيفة ونبوغها.    كوّنوا احلصيلة القوية والساندة وا
وحتى هذه اللحظة ال تزال (الزمان) تكابد أحياناً سوء الفهم واالعتراض
ظلمة والرخيصة غرض وأغلبهم من نتاج دكاكـ السياسة ا وحبائل ا
بالـرغم من كلّ تـلك اجلـماهـيريـة والـنخـبـوية الـواسـعة والـعـميـقة مـعـاً التي
تتمـتع بها الصـحيفـة وهي توشك على الـوصول الى ربع قـرن من عمرها
ديـد ذلك انّـها صـحـيفـة لـلحـيـاة في جتدّدهـا وتـعدّد طـبـقات االجتـاهات ا

والوعي وألوان األطياف فيها.  
بـعـد هـذه األعـوام الـطــويـلـة من ظـهـور (الـزمــان) اخـتـفت أو انـتـكـست أو
انحسرت صـحف عربية كـثيرة وشاهدنـا كيف نزلت دول بثـقلها من اجل
وج لم تـسلم منه انقاذ صـحيفـة غارقة هـنا أو هنـاك في بحـر عاصف ا
(الزمان) ايـضاً لـكنـها قاومـته عبـر نخبـتهـا اإلعالميـة التي تديـرها بـتفان
مخلص لـلمـهنـة الصحـفيـة كحُب أوالً وآخراً ولـم تكن لدى فـريق انتـاجها
وحتـريـرهـا عــمالً وظـيـفـيــاً تـقـلـيـديــاً كـمـا حـصل مع آخــرين وتـسـبب في
بـدع سـعد الـبزّاز انتـكـاستـهم. وكلّ ذلك يـرتبط مـبـاشرة بـرؤية األسـتـاذ ا
مؤسس الـصحـيفـة ومُسـمّيـها وراعـيهـا منـذ الوالدة والـفتـوة والشـباب من
حياتها وباني مؤسـستها الكبـيرة التي رافقت انطالقتـها مجلة ( الزمان
ــنــوّعــة الــشــهــريــة ومــركــز (دراســات الــزمــان اجلــديــد) الــســيــاســيــة ا
نـتخـبات الـثقـافيـة واالبداعـية ـعنـية بـا االستـراتيـجيـة) ومجـلة(ألف يـاء) ا

والفكرية في كل فصل ومنشورات كتب (الزمان).  
 لـقـد سـاعـد تـطـور شـبـكـات االنـتـرنـت الـذين في قـلـوبـهم مـرض الـشـهـرة
نـافـسة غـير الـشـريفـة لكـي يضـيفـوا الى أنـفسـهم رصـيداً رجـراجاً أو وا
واقع اإلخـبـارية وهمـيـاً من أعـداد القـراء لـكي يتـقـدمـوا لوائح تـسـلـسل ا
والصحفيـة هنا وهنـاك بعد أن فشـلوا في أن يكونوا قِـبلة كالـزمان لعيون
َن النُخَب السياسـية والفكرية والـثقافية واالجـتماعية والريـاضية الراقية 
فيـهم أصحـاب القـرار ليس فـي بلـدنا احلـبيب فـحسب ذلك أنَّ (الـزمان)
هم من ُـنتـخب وا قـام ودقيـقة الـداللة عـبر تـرجمة ا كانت بـوصلـة عاليـة ا
منشوراتها اليومية أمام عيون دولـية واستشهد زعماء سياسيون ومواقع
ــا قــالت به ــتــحــدة وأوروبــا والــعــالم الــعــربي  إعالمــيــة في الــواليــات ا
رّ (الزمان)  من رؤى وحتـليالت وتـقارير وأخـبار في أحـداث تاريخـية 
بها العراق. إنَّ هذه احلصيلة الثـرية الصعبة لم تأتِ من مكاتب وثيرة أو
أموال مُغدَقة أو إمكـانات نشر كبيـرة التزال تعاني الصحـيفة من نقصها
كلها لـكنها حـصيلة تنـبثق من دقة الـبوصلة التـي كانت (الزمان) مـنطبعة

بها منذ ظهور عددها األول.
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كــنت أتــداول مع عــقــلي فــجـاءت فــكــرة بــعـد
أفــكـــار  هل يــصـح هــذا الــعــنـــوان  ألــيس من
رجان احملرج أن  تتـحدث عن الزمان وأن تقول رأيـاً في اللؤلؤ والذهب وا
وهل خــالـفـت الــطـبــيــعــة قــانــونــهـا فــتــأخــذ الــبــحــار مــاءهـا مـن الـســواقي
كيـف لك احلديث عن أهل الـصحـيفـة وهم جـماعـة مخـلصـة جاءت واألنهـار
بـهم الـدراجــات الـهـوائـيــة في وقت األزمـات حـتى التــنـقـطع عـنـك الـكـلـمـات
الصادقات والتـشعر بضيق أو تغير في العادات  يقتضي احلال  في هذه
ـنـاسـبـة أكـثـر من عـنـوان  دع عـنك كل قـول وأذهب لـلـدعـاء والتنـسى أن ا
) ثم أكـمل سؤالك من رب الـعا أن يـحفظ الـزمان وفريـقها تـسبقه (بـآم
رب كـفـكف عـنهـم دموع األحـزان وأجـعـلـهـا بهـجـة وسـروراً و أطـمس كـيد
الظـآن بـها وبـهم ظن اخلائـب وأجـعل النـور في أقالم كتـابهـا والبـاحث

ومدهم بأسباب التمك .
ـسـتـوى ـا يـشـاركـنـا كـثـيـرون في األعــتـقـاد أن جتـربـة جـريـدة  دولـيـة  ر
الزمان  حتتـاج الى دراسة ويكفيها أنها وقفت في ظروف تنطوي على حتد
مـلـحـوظ تـنـافس صـحـفـاً دولـيـة حـقـقت لـهـا مـوطيء قـدم كـاحلـيـاة والـشرق
االوسط  والعرب الـدولية وكلها تصدر في لندن ....بعد نيسان  2003 قرر
األستـاذ سعـد البـزاز أن يكون سـباقـاً في أصدار أول جـريدة دوليـة بطـبعة
عــراقـيـة وكــان ذلك حتـديــاً آخـر دفع صــحف لـنــدن كـالــشـرق األوسط الى
ـاثـلـة في الــعـراق مع الـفــارق أن الـزمـان تـنــتج مـادتـهـا أصـدار طـبـعــات 
مضـمونـاً وأخراجاً في بـغداد.. تـلك اجلمل والـعبارات أقـتبسـتهـا من كتاب
هـنـيـة في الـصـحـافة ـسـؤولـيـة ا صـحافـة بـلـد مـلـتـهب - أزمـتا الـتـمـويل وا
العراقية ..ألى هـنا وأرجو منكم مهـلةً للتذكيربـاليوم الثاني من تموز 2019
ـيـزا من رجـال الفـكـر والـثقـافـة والـصحـافـة غـصت بهم أذ كـان حضـوراً 
ـعـية عـالـية قـاعـة نـادي الصـيـد الـعراقي حـيث أعـتـلى مـنصـتـهـا وحتدث بـأ
ـذكـور ورئـيـس حتـريـر (الـزمـان)- طـبـعـة الـعـراق األسـتاذ مـؤلف الـكـتـاب ا
ستقلة .. الزمان عنوان احملاضرة (الصـحافة ا الدكتور أحمـد عبد اجمليد 
أحتـجاب ) سلط حـينـهـا األضواء عن حـرفة الـصحـافـة وأخالقهـا  وذجـاً أ
عـدد كـثـيـر من الـصـحف عن الـصـدور عـرج عـلـى األتـهـامـات والـتـبـلـيـغات
مـعـوقـات الـعمل في لـفـقـة التـي تتـعـرض لـهـا صحف مـسـتـقـلة  الـكـاذبـة وا
قراطي األعالم الد واطن  ال  لم يـنس األشارة الى صحافـة ا األدارة وا
قاالت األستقصائية ا صادر  صحافة الشـارع الشعبية األعالم مفتوح ا
ـسـتــقـلـة يـقـول ديـفـيــد رانـدل وهـو من أشـهـر مـحـرري . وعن الـصـحـافـة ا
األخبـار في األندبـندنت الـبريـطانـي (أنه وبغض الـنظـر عن اللـغة أو الـثقـافة
ـشترك بـالبحث عن احلـقيقة فـأن مايجمع الـصحفـي األكفـاء هو األلتزام ا
في ظروف صعبـة ومعقدة في أغلب األحـيان .أن الصحافـة اجليدة التتعلق
ـيـة والـشامـلـة بل تـعـني ايـضـاً أكتـسـاب سـلـسـلة من بـبـلـوغ االهداف الـعـا
هـارات التي تمـكن الصحـفي من الـعمل في مـهنة تـشهد تـغيراً مـستمراً ا
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ـناسـبـة أن نسـتمع لـ(الـزمـان) تتـحدث عن الشك أننـا مضـطـرون في هذه ا
نفسها وأحـسن مايقال مأخوذ من كتاب الدكـتورأحمد عبد اجمليد الذي مر
ــهـنـة قـامت عـلـيـهـا ذكـره  أذ يـحـدد  سـبـعـاً مـن الـقـواعـد في أخالقـيـات ا

الصحيفة  وأستأذنه األختصار منها:
 1- الـنــقـد الـذاتـي في حتـري مــصـدر األخـبــار وعـدم أنــخـداع الــصـحـفي
وكـانـت الـقـاعـدة الـذهـبـيـة الــتي أعـتـمـدتـهـا الـزمـان أن ووقـوعه في اخلـطـأ 
اجلميع شركاء في مؤسسة تسوق احلقيقة وحتمل بضاعتها النور واألمل.
وضوعية في رجتلة والتـزام ا  2- األبتعاد عن الـتعصب لآلراء واألحكـام ا
ـوضـوعـيـة نـقـيض الـذاتـيـة لـكـنـهـا التـقـوم إال بالـبـحث أن ا عـرض الـوقـائع 

تغيرات وفهم جدل األفكار وصراع األرادات. وأستيعاب ا والتقصي 
ـام بـقـواعـد السـيـاسـة وطـبـائع األمور ـعـرفـة وضرورة األ  3- مـوسوعـيـة ا
وذيول الـظواهـر وخلـفيـات األقتـصاد والـسياسـة والتـوسع في فهـم ماجرى

وكيف.
 4- الـتشكك في األخـبار التي يـلتـقطهـا الصحـفيون وعـزل ثالث خصائص
ـصـدر وهي األحـسـاس باألمـان والـطـمـأنـينـة لـلـمـصدر في حتـديد صـدق ا

ومؤهالته وخبرته وكفاءته.
عـرفـة العـلـميـة الـتي تسـتـوعب جمـيع األخـبار والتـأخـذ يقـبله  5- أعتـمـاد ا

العقل وترفض مادونه.
س باآلخـرين أو األساءة لـكرامـتهـم وسمـعتـهم في اجملتـمع حتى  6-عـدم ا

. لوكانوا خصوماً  أو منافس
 7- الـبـنـاء الــنـفـسي واألخالقي لــلـصـحـفي  أن مـيــزان الـتـمـيـز بـ احلق
والبـاطل مرهـون بـأرادة الصـحفي سـواء كـان مسـؤوالً أم عنـصـر في خلـية
ؤسسة األخالقية واألنتاجية فأنه فأذا أحسن التـصرف وأستوعب رسالة ا

هن. يترجم قواعد ا
في سـبـعـة اآلف من  الـصـحيـفـة قـد أتى ....قـضت الـزمـان في عـمـرها هي

مفخره
هي (الـزمـان) فال جتـادل فوقـهـا هي في احلـقـيـقـة منـبـر...  أخـبـارهـا تاتي

بصدق حديثها واآلخرون في قولهم يتعثروا  
لكه عاشت يداك وأنت ورد أخضر يا صاحباً ملك الزمان 

أقدم سبعة آالف وردة للزمان والعامل فيها وكل عدد جديد وأنتم بخير.
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ينطـبق على (الزمان) اجلريدة ما كان إنطبق
ـتــنـبي الـشـاعـر. الـزمـان اجلـريـدة الـتي عـلى ا
أسـسها سـعد البـزاز أواسط تسـعينـات القـرن العشـرين في لندن سـرعان
مـاحتــولت الى مــؤسـســة كــامـلــة "صـحـف ومـجالت وفــضــائـيــات وكـلــيـات
قدور الـبزاز قـبل أن يغادر مـغاضـبا أوائل تـسعيـنيات ومؤسـسات". كـان 
الـقـرن العـشـرين أن يـصـنع إعالمـا عـراقـيـا مـؤسـسـاتيـا بـنـكـهـة إحـتـرافـية
تـضــاهي كـبــريـات مــؤسـســات اإلعالم الــعـربي لــو كـان أتــيح له اجملـال أو
ـيـدان ومسـاحـة كـامـلـة من احلـرية. مع ذلك لـم يكـذب الـبـزاز خبـرا فـقام ا
وحــده بـدور لم يــكن يـنــتـظــره من أحـد مــواالة أو مـعـارضــة. خالل "زمـان"
عـارضـة وقـبـيل التـغـيـيـر بسـنـوات أصـدر الـبزاز "الـزمـان" اجلـريـدة التي ا
إحتلت مـنذ صدورهـا مرتبـة متقـدمة ب نـظيراتـها العـربيات. وبـعد التـغيير
عـام  2003 قرر سعـد البزاز  أن يكرس (الزمـان) اجلريدة ويسبق "زمان"
ـسـافة عـلى من حـاولـوا بعـده وذلك حـ قرر ـا جـعله مـتـقـدما  التـغـيـير 

إطالق قناة "الشرقية". 
ولي مع "الشـرقيـة" حكـاية عـند الـتأسـيس كمـا لي مع (الـزمان) األم حـكاية
وهي مؤسـسة متـكاملـة عهد الـبزاز رئاسـة حترير طـبعتـها العـراقية لـلزميل
همة الـكبير الـدكتور أحـمد عبـد اجمليد.وأحمـد بقي منـذ أن إنيطت به تـلك ا
ـتنبـي القائل الـصعـبة يـنطـبق فيـها عـليه مـا سبق أن إنـطبق عـلى الشـاعر ا

"وحاالت الزمان عليك شتى .. وحالك واحد في كل حال". 
الـبــزاز طـلب مـنـي مع األصـدقـاء وفــاء داود سـلـمـان عالء الـدهـان صالح
الـعسكري صباح الربـيعي أن نطلق "الـشرقية" من بغـداد. بدأنا العمل في
ـا خطـطـنـا له أن اإلنـطالقة قـد التـكـون قـبل عدة شـهر آذار  2004 وطـبـقـا 
ـا التـقل عن ســتـة. لـكن ذات يـوم وبــعـد شـهـريـن من بـدء الـعـمل أشـهــر ر
التـأسيـسي فاجـأنا أبـو الطـيب وفي الشـهر اخلـامس (أيار) عـلى مـا أتذكر
بأن طلب أن ننـطلق اليوم عبـر نشرة أخبار. وكـانت البداية التي لم تـسبقها

بداية على مستوى القنوات الفضائية العراقية بعد التغيير. 
وألن الـزمـان مـتـالزم اجلـريـدة والـفـضــائـيـة فـقـد طـلـب مـني ابـو الـطـيب أن
أشارك في (الـزمان) مـحـررا ومشـرفا عـلى الـقسم الـثقـافي. وهـكذا عـملت
ؤسسة الواحدة وفي الزمان الواحد نفسه لكن في حقل إعالمي ال في ا
أقول مـختلـف لكن تبـقى بينـهما مـسافة من طريـقة العـمل وأسلوب الـكتابة
ـتـابـعة. وبـ هـذا وذاك إسـتـمررت عـامال في "الـشـرقـية" أو اإلشـراف أو ا
مسـؤوال للمـراسلـ ورئيسـا لقسم الـبرامج الـسياسـية وعضـوا في مجلس
إدارتـها كـمـا بـقـيت كاتـب عمـود في (الـزمـان). الـيوم حـيث يـحـتـفل الـزمان
بـ("الزمـان) اجلريدة حيث تـبلغ أعدادها الـ  7000. قد اليـكون الرقم عـالياً
في عرف الصحـافة ولكن طبـقا لعمـر (الزمان) فإنه كـان وسيبقى جزءاً من
تــاريـخ وذاكــرة وطن وجـــهـــود زمالء كـــبــار عـــانــدوا كـل األزمــنـــة من أجل

اإلستمرار واإلستمرارية.
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حـمـدي العـطـار وزمـيـله عـارف الـسـيد
الــلــذين رفــعـا الــرايــة الــبـيــضــاء أمـام
ـــنـــزلي كـــورونــــا وظال في احلـــجــــر ا
اسـابيع ثالثـة بانـتظـار مسـحة الـشفاء
من الـفايروس وهي عمـلية يلـجأ اليها
كل مـصـاب بـعـد مـرور نـحـو اسـبـوع
عـــلى بـــدايــة االصـــابــة. ولـــلـــحق فــان
الـزميـل حـمدي وعـارف اظـهرا كـبقـية
فــريـق (الــزمــان) صــبــرا واســتــعــدادا
وكـانـا في غـاية الـسـعـادة حلـظة اعالن
شــفـائـهـمـا واسـتـئـنــاف عـمـلـهـمـا عـلى

الفور.
ــصـابـون يـرزحـون حتت وفـيـمـا كـان ا
وطـأة احلمى والسـعال الشـديد وضيق
الـتنـفس فـانـهم كـانـوا يرفـعـون اكـفهم
الى الـســمـاء مــتــضـرعــ الى الـله ان
ــســـتــشـــفــيــات ـــرضى في ا يــشـــفي ا
ويـجـنب زمالءهم في الـعمل احـتـماالت
االصـابـة مــحـبــة بـهم و حــفـاظــا عـلى

ضمان استمرار صدور اجلريدة.
كـانت جتـربـة االصابـة بـكـورونـا إحدى
ابـرز التحـديات لكـنهـا ليست اقـساها
والشـك في انـــهـــا لن تـــكـــون االخـــيــرة
فـ(الـــزمــان) مــشــروع يـــواجه كل عــقــد
حتـديـاً من نــوع مـعـ أمــنـيـاً خـرجت
(الـزمان) مـتـعافـيـة مـحافـظـة على امن
ـصـداقـيـة الــعـامـلـ فـيـهـا بــاعـتـمـاد ا
ـوضوعية والنأي بـنفسها عن اثارة وا
النـعرات الطائفية واالثنية والسياسية
كـمـا خــرجت قـويــة صـلــبـة من حتـدي
ــالــيــة بــســبب الــضــائــقــة واالزمــات ا
تــــــراجع واردات االعـالنـــــات وضـــــغط
ـيزانـيـة احلـكـوميـة بـعـد احلـرب على ا
داعـش عـام  2014.  كــمـــا خــرجت من
امـــتــحـــان مــحـــاوالت االطــاحـــة بــهــا
كـمـشـروع مـهـنـي وطـني غـيـر سـيـاسي
ـواطـنة  خلـدمـة الـعـراق ورفع قـيـمـة ا
وذلك بـقيام اطـراف بالـطعن بوطـنيـتها
غير واسـتقالليتـها واسبـاغ صبغـة ما 

حقيقية على محتواها.
(الـزمان) تـصارع امـواجـاً متالطـمة في
بـحر من الـتـحـديـات الـصعـبـة  لـكـنـها
تـبقى عالمة فـارقة في تاريخ الـصحافة
ة الـعراقيـة وتتواصل مع قـرائها بـعز
قـويـة وهـمـا نـادرتـان بــدلـيل بـلـوغـهـا

الرقم الصعب 7000.

وجـد عــدد من الــعـامــلـ في (الــزمـان)
انــفــسـهم فــجــأة ضـحــايــا اجلـائــحـة
وعـانوا اوجاعها وآالمها الشديدة لكن
دون ان يـنسوا واجبـاتهم في العمل او
هنة التي تعيش في يقطعوا صلتهم با
حـــيث ال تــقـــوى اشــرس ضـــمــائـــرهم 
الــهــجـــمــات عــلى دحــرهــا  او دفــعــهم

للتخلي عنها.
وصـــادف ان اول ضــــحـــايـــاهـــا  كـــان
سـكرتـيـر الـتـحريـر قـصي مـنـذر  الذي
طـرحته كـورونـا ثالثة اسـابيع دون ان
تـتـرك له فــسـحـة او تــسـمح له بــهـدنـة
ـرض عـلـيه شـديدا مـؤقـتة  كـان وقع ا
كغـيره لكنه بدا مقاوماً صـلباً ومنتمياً
ـؤسـسة احـتـضـنت مـوهـبته حـقيـقـيـاً 
وتـــــــــرعــــــــــرع في
اقــسـامــهـا وزامل
الـذين سـبـقوه الى
رحـــاب (الــزمــان).
وبــالــقــوة والـوالء
الـذي عرف به ظل
يــتــواصل رقــمــيـاً

ومــنــذ آذار  2020 عــايــشت (الــزمــان)
ظـروف انـتـشـار جـائـحـة كـورونا وادت
واجـــبـــهــــا الـــوطـــنـي في الـــتــــعـــريف
ـواطـن بـخطـورتـها وآثـارهـا وحثت ا
عـلى االلـتـزام بـالـتـعـلـيـمـات الـصـحـيـة
ـكن لـلـوقـايـة من االصـابـة وانـقـاذ ما

انقاذه من شرورها.
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وألن اجلـائحة تـتصف بـالغدر وتـتسلل
الى االجـسـاد خــلـسـة كــلص مـحـتـرف
ـــنــازل فـــانـــهــا تـــدهم االشـــخـــاص وا
ـنـاعــة اجلـسـديـة وتـخـتـرق حــصـون ا
ــتــاريس الــصــحــيــة لــتــسـتــقــر في وا
جـوفهـا وتبـدأ عمـلها الـعدوانـي دفعة
واحـدة وبـالـسـرعـة الـقـيـاسـيـة. وهـكذا
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تـصفـح اعدادها االلـكتـرونيـة  من جانب
اعـداد غفيـرة التتمـكن من احلصول على
الـنـسخـة الورقـية  فـيمـا عبـر فؤاد  عـبد
ـــهــيــمن عن امــنــيــاته لــلــزمــان بــدوام ا
الـــصــدور وقــال ونــحـن نــشــهــد صــدور
الـعدد  7000 مـن اجلريدة لتحـقق سبقا
مـهما في  عموم الصـحف العراقية التي
 اسـتـمرت بـالصـدور  ووصـلت عنـد هذا
ميز  لتبرز قدرة االعالم العراقي الـرقم ا
ـطاولـة رغم  مـا معـروف وينـبغي عـلى ا
االشـارة اليه من تـذبذب الكـهرباء  وعدم
ـفـاجيء لـلـطرق تـوفـر الـوقـود والـقطع ا
ـا واغـالقـهـا واعالن تــدابـيـر احلــظـر  
يـحـول دون  اتـاحـة الـفرصـة لـلـمـحررين
بـــالــتــجــول واســتـــقــطــاب االحــداث من
مـواقعهـا  وكل تلك امور ينـبغي التوقف
عـندها  في رحـلة التحـدي التي نلـمسها
بـشكل يومي من خالل مطالعتنا جلريدة

(الزمان).

نـسخهم من اجلريدة منها . وقال فاضل
حـمدون  ان جريدة الزمان استطاعت ان
حتــجـز لــهـا  مــوقـعــا مـهــمـا في مــديـنـة
ـوصل  حـتى انـهـا بـكل صـراحة ودون ا
ـوصلـية مـجـاملـة غطت عـلى الـصحف ا
الـصادرة  ولـذلك اعتـبارات عـديدة مـنها
ان  اجلــريــدة اتــاحت مــسـاحــة واســعـة
دينة واسهمت  بنشر للنشر لكل كتاب ا
مـوادهم دون اية تعقيدات  فضال عن ان
الــكـتـاب واالدبـاء اليـجـدون اي صـعـوبـة
فـي مــراســـلـــة اجلــريـــدة ونـــشـــر كل مــا
يــكـتــبـونه  فــيـتـيـح لـهم ذلك عــدم تـاخـر
ــواعـيــد غــيـر ــقـارنــة مع ا مــوادهم  بــا
وصـليـة فضال عن ـستـقرة لـلصـحف ا ا
عـــدم اســـتـــقــرار  مـــوعـــد صـــدورهــا او
ـقـارنة مع الـزمان تـوزيـعهـا  احملـدود با
الــتي تـصل لـلــعـالم كـله عـبــر طـبـعـاتـهـا
الـدوليـة  الى جانب موقـعها االلـكتروني
الي  او من خالل ميز الذي يتابعه ا ا

مــسـتــنـسـخــة من تـلك االعــداد البـرازهـا
ـنـاسـبـة البـد امــام اقـرانـهم  وفي هـذه ا
ـوصل لــنــا من وقـفــة اسـتــذكــار الديب ا
اخلــالــد انـور عــبــد الـعــزيــز  الـذي رحل
بالتزامن مع سيطرة تنظيم داعش  على
ـديـنـة لـكن قبل تـلك الـسـنـوات كان من ا
ابـــرز واهم  قــراء ومـــتــابـــعي اجلــريــدة
وقـلمـا كنـت جتده دون ان يحـمل نـسخة
او نــسـخـتــ من اجلـريـدة مــطـالـعـا في
ثـنايـاها عن الشـان االدبي كونه من ابرز
دينة ع بريـقهم في اطار ا الـنقاد الذين 
كـمـا  اسـتـذكـر في هـذا الـبـاب  داب عـبد
ـقاالت الـعـزيـز عـلى اسـتـنـسـاخ بـعض ا
ــنــشــورة في اجلــريــدة والـــنــتــاجــات  ا
وارسـالها الى كل من عجز عن احلصول
عـــلى  نــسخ كــون  الــتــسخ الــواردة من
الــعـاصـمـة كـانت التـتـعـدى ال 10 نـسخ
وكـانت تـنفـد حال وصـولهـا كون  وجود
ن يـرومـون حـجز ـشـتـركـ  عـدد من ا
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ـوصـلـيـون وتـقـديـرا اسـتـثـنـائـيـا يــكن ا
جلـــــريـــــدة (الـــــزمــــان) الـــــتـي  من واقع
ـديــنـة فـانـهـا حــضـورهـا في مــكـتـبـات ا
تـــخــتــفي حــال ورودهــا من الــعــاصــمــة
ــتـابـعـون فـي احلـصـول عـلى ويــجـهـد ا
نــسخ اضــافـيــة مـنــهـا بالجــدوى  حـيث
تـنـفد دون وجـود نـسخ اخرى مـنـها  في
اشــارة الى ان الــصــحــافـة الــورقــيــة مـا
زالـت تهيـمن علـى مشهـد وسائل االعالم
والصـحـة لكل مـا يـتردد ازاء  اخـتـفائـها
تـدريجيا .. يـقول الدكتـور صفوان قاسم
ـوصلـي ان الـزمـان اضحت صـحـيفـة ا
االولـى بال مـنــازع  كـونـهــا اعـلــنت مـنـذ
تـباشيـر حضورهـا بعد عام  2003 على
ــديـنـة انــهـا صــحـيــفـة تــهـتـم  بـابــنـاء ا
وأنـشطتـهم وفعالـياتهـم  كما استـقطبت
ـديـنة فـي تلـك البـدايـات  خـيـرة كـتـاب ا
مـن اجل  اســتــكــتـابــهـم عـمــا  يــدور في
ــديـنـة من احــداث وانـشـطــة فـانـعـكس ا
هــذا االمــر عــلى انــطــبــاع بــان  الــزمـان
كـانت بنكـهة موصلـية السيـما وانها من
اوائـل الـصــحف الــعـراقــيــة الـتـي كـانت
تـصـدر في بـغـداد لكـنـهـا تولي اهـتـمـاما
واسـعـا ببـاقي احملافـظات وتـتوقف عـند
انـشطـة وفعالـيات ابـنائهـا  وتابع قاسم
كــانت (الـزمـان) ومـا تــزال  مـرغـوبـة في
ثقف  ولذلك اعتبارات عديدة اوسـاط ا
مـن بيـنـها انـهـا  الى جانب اسـتـكتـابـها
ديـنة فـانهـا اتاحت لـلكـتاب الـكبـار في ا
الـفرصـة للـكتـاب الشـباب من اجـل  نشر
ــديـنـة فــتـجــد الـطـالب نــتـاجــاتـهم في ا
اجلـامـعي  واالديب والـشـاعر  يـبـحـثون
عن الزمان  ويتواصلون مع االقرب من
اجلــريـدة فـي ارسـال نــتـاجـاتــهم الــيـهـا
لـكـون نـشـر  مـوادهـم فـيـهـا مـدعـاة فـخر
لـهم بـ اوسـاطـهم و االروقـة الثـقـافـية.
فـيـمـا اسـتـذكـر فـراس  الـذنـون  حـضـور
ــوصل اجلــريــدة في ســنــوات مــديــنـة ا
الـتي اعقـبت عام   2003 مـشيرا إلى أن
(الـــزمــان)   كــانت تــهــتم بــالــكــثــيــر من
ـديـنـة االحــداث الـتي كـانت جتــري في ا
لـكن بـشـكل خاص كـان هـنـالك توجه من
دينة ومثقـفيها الى  الكتابة قـبل ادباء ا
والــنـشــر في مـلــحق اجلــريـدة الـثــقـافي
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وكـــــنت اتــــابـع زمالئـي من الــــشــــعــــراء
ــثــقـفــ وهم يــتـابــطــون نـســخـاً من وا
اجلـريـدة وقـد نـشرت قـصـائـدهم في تلك
الـصـفحـة  حـيث كانـوا يتـفـاخرون بـهذا
االمــر ويــتــيــحــون نــســخــاً مــصـورة او
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بـاجلريـدة ويـنـتـهز اي فـرصـة لـتـحسن
وضــعه الــصــحـي لــكي يــد وجــوده
ا يـتـيسـر من اخـبار ويـرفد اجلـريـدة 
وتــقـاريــر ومـتــابـعـات يــومـيــة وهـكـذا
حـظي باحـترام زمالئه وتـقديـر عال من

رئاسة التحرير. 
وكـانت زيارة الـبابـا للـعراق واالهـتمام
الــدولي بــهــا اخـتــبــاراً حلـسن تــدبــيـر
وكـفـاءة ادارة التـحـريـر بـرغم انـقـطاع
رئــيـس الــتـحــريــر عـن الـدوام بــســبب
االصـابـة بكـورونـا واقـتصـار االتـصال
فان به للقضايا الطارئة وهي محدودة
جـهاز الـتـحريـر اصـدر اعداد اجلـريدة
طــيـلــة مـدة الــزيـارة  بــأبـهى تــغـطــيـة

صحفية.
ولم تـمض سـوى اسابـيع حـتى نـهشت
اجلـائـحـة اجـسـاد زمالءآخـرين  بـدأت
برئيس التحرير احلريص على االلتزام
بـالتـدابـيـر الـصـحـيـة الـوقـائـيـة وعرف
ــصــافــحــة واســتــقــبــال بــاحلــذر من ا
الـضيوف اال في احلاالت النادرة لكنه
ـخـالبـها لم يـفلت من هـجـمة كـورونا 
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ـاضية من أعدادها جوائح عـديدة  لكنها واجهت (الـزمان) خالل األلفية ا
ظــلت واقـفـة عــلى قـدمــ ثـابـتــتـ وعـاشت ايــامـا عـصــيـبـة ايــضـا لـكن
العـامل في اقـسامـها واصـلوا عـملهـم  تاكيـدا حلبـهم لهـا وتعـزيزا لروح
الثبـات التي حتلوا بها منذ ان حـملوا هويتها الصحـفية ودخلوا مدرستها

هني. الستكمال شوط كفاحهم ا

الـقسم الـفني تـقديـرها وشـكرهـا نظرا
لــلــجـهــد الــفــردي الـشــامل الــذي بـذاله
واالداء اجلـــيـــد الـــذي قـــامــا بـه كـــمــا
تـسجـل لفـرق الـتـحريـر  وعـلى رأسـها
الـزمـيلـة مـديـرة الـتـحـريـر نـدى شوكت
ا وبـقيـة الـطاقم االعـجـاب والعـرفـان 
حتـمـلـوه من عـنـاء في انـتـقـاء االخـبـار
ـعـلـومـات التـي توظف في واقـتـناص ا
تـمـهـيـدا الكـتـمـال كل عـدد الـصـحـيـفـة 
طـيلة ايام االسبـوع. والتنسى (الزمان)
في ظل احلظر الذي استمر اكثر طـبعا 
من شـهر الـزمالء الكـتاب الـذي واظبوا
ـــــقــــاالت عـــــلـى رفـــــد اجلـــــريـــــدة بـــــا
والـتحـليالت سـواء كانت حتت عـنوان
إلـتــزامــهم االسـبــوعي او نــهــجـهم في
الـتواصل مع قراء اجلريدة دورياً .فقد
امـكن لـ(الزمـان) ان تطل في مـواعيـدها
الكـتـرونـيا والـقـيـام بتـوزيـعـها رقـمـياً
بـحيـث حظـيت بـاعـجاب وثـنـاء مالي
الـقــراء في الـعـواصم والــقـارات حـيث
ط التوزيع التقـليدي يحول دون كـان 
وصول اجلريدة اليهم. وهكذا حلت في
عـــيـــونـــهـم حـــامـــلـــة اخــــبـــار الـــوطن

وتضحيات اهله واجنازات مبدعيه.
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شهـد اخللـفي اليحجب تـداعيات هـذا ا
مـــا بــعـــد اصـــابـــة الـــزمـــيــلـــ اعاله
بـاجلــائـحــة اذ لم تـمض اال ايــام حـتى
اطـاحت كورونـا بـالزمـيـلة نـدى شوكت
نزل واضـطرت الى حجـر نفسـها في ا
وبـرغم ذلك حـرصت عـلى اكـمـال اجناز
صـفحت عهد اليـها حتريرهما وقالت
(بـرغم اني لم اكن استطيع فتح عيوني
او رفـع رأسـي مـن الــــــــوســــــــادة اال ان

ـسؤوليـة مع الزمان لم تـثقل كاهلي) ا
فـقد غابت ندى شوكت عن مكتبها لكن
طيفها كأخت وأم وزميلة ظل ماثال في
اقــســام اجلــريــدة. وبــعــد نــحــو ثالثــة
اسـابــيع دحــرت كــورونــا واســتـأنــفت
الـدوام رافعة معـنويات االخرين الذين
ـصـيــرهـا مع ـاثـال  تــلـقــوا مـصــيـرا 
صـممـان كمال اجلـائحـة فقـد اضطـر ا
مــصــطــفى وخــالــد طــاهــر الـى حــجـر
نــفــســيــهــمــا مع حــرص عــجــيب عــلى
الـتواصل الهاتفي لالطمئنان على بقية
الزمالء وتعزيز ارادة الصمود الصحي
عـندهـم وابالغهم بـاالسـتـعـداد لتـنـفـيذ
اية مـهـمة مـهـنيـة تـوكل الـيهـمـا  فيـما
حتـمل اعباء اجنـاز تصـميم الصـفحات
طـــيـــلـــة ذلك الـــغـــيـــاب أشـــرق صــادق
(االنـتحاري) كما يـحلو لبعض الزمالء
تـسمـيته الى جانـب كل من عادل غالب
ـبـدع الفـني الـذي دأب عـلى الـوصول ا
الى اجلـريــدة عـلى دراجـة هــوائـيـة من
مـــنــزله الـــواقع في الـــزعــفــرانـــيــة الى
الـبتاوي كل يـوم وهي مغامرة حتمل
في ثناياها ابعاداً ايجابية نادرة منها
الـــوفـــاء لــلـــمـــؤســـســـة وحب الـــعـــمل
سؤولية في الظرف الصحفي وتقدير ا
الـــصـــعب. امـــا الـــشــخـص الــذي رافق
اشرق وعادل في امتحان الصمود امام
حتــدي كــورونــا فــهي الـزمــيــلــة ابــنـة
اجلـريـدة خـلـود مـحـمـد الـنـحـلـة الـتي
التـعـرف التـعب او تـمل من الـعـمل حد
همـات عن طيب خـاطر وحسن حتـمل ا

تدبير واخالص.
اداريـــا.. تــمــكـــنت اجلــائـــحــة في وقت
مـتـزامـن من اسـقـاط احملـاسب واالديب

الـقوية وشـراسة سـلوكـها الـفايروسي
واضــطــر الـى حـجــر نــفــسه فـي مــنـزل
الـعائلـة نحـو شهر كـامل تلـقى خاللها
الـعالجـات الالزمـة وامــنـيـات مـخـتـلف
االوسـاط االعالمية والثقافية بالشفاء 
ـنـع هـذا الــظــرف الـعــامــلـ من ولم 
مـواصلة اجلهود والتعاون الفذ الجناز
صـفحات اجلريـدة بجهد مهـني مشترك
 وتـواصــلت (الـزمـان) بــالـصـدور دون
تـعثـر باالعـتـماد عـلى جـهود لم تـعرف
الـتراجع وال تذعن الى االسـتسالم امام
كــورونـــا او بــقــيـــة اجلــوائح ومـــنــهــا
تــداعـيــات احلــظــر الــذي كــاد في وقت
ــاضي يـــتـــســبب ســـابق من الـــعـــام ا
بـاغالق او احتجاب عدد من الصحف .
وهـنا البد من تاكيد حـقيقة ان (الزمان)
رفــعت عالمـــة الــصـــمــود ورفــضت اي
شـــكل من اشــكــال الـــتــفــرج عــلى واقع
طـار لم تـلـتفت اي جـهـة حـكـومـية او
تـنظيمية اليـه للمساعدة في تداركه او

منع وقوع واتساع اثارة اخلطرة.
كـانت (الـزمـان) اول مــطـبـوعـة عـراقـيـة
تـبــادر الى انـتــاج اجلـريـدة مـن مـنـازل
الــفــنــيــ واحملــررين عــبــر مــا يــعـرف
بـتــقـنـيــة (أون الين) وشـكـل صـدورهـا
بـأربع صــفـحـات في الــيـومـ االولـ

حـافزاً لـبـقيـة زمـيالتهـا فـحذت حـذوها
ـمــكن من احملــتـوى . وفي وصـدرت بــا
وقت تـهيأ لـبعضـها دعم حكـومي تمثل
اعـتـمـادا على بـاالسـتثـنـاء من احلـظـر 
او تدابير هـويات معتمدة للمؤسسات 
الـوصول الى العـمل الستثـمار االجهزة
االلـــكــتـــرونــيـــة  غــيــر
الـشخصية في اصدار
اجلـرائد فـان (الزمان)
واصـــــــــلـت االصــــــــدار
بـــثـــمـــاني صـــفـــحــات
اعـتـمـادا عــلى نـفـسـهـا
وحتـديا للمعوقات التي
فـرضـهـا احلـظـر الـناجم
عن اجلـــائـــحـــة. وهـــنــا
تــــــســــــجل (الــــــزمــــــان)
ــصــمــمـ لــلــزمــيــلــ ا
الـبـارزين كمـال مـصـطفى
واشــرق صــادق وبـــقــيــة
اجملـمـوعـة الـشـجـعـان في
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