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ـكتب االعالمي لرئـيس اجلمهـورية باهمـاله كلمـة رئيس حتريـر صحيـفة (الزمان) تـصرف غريب من ا
سؤول في احلكومة.  في احتفال ثقافي  في ح تضمن بيانه ذكر كلمات ا

ـوظف الذي اصدر البيان خرق واضح للتـغطية الصحفية هنية فان ما فعله ا في مفهومنا لألعـراف ا
سؤول واهمال غيرهم خاصة اإلخبارية التي تلزم من يقوم بها ان يكون حيـاديا وال يفضّل كلمات ا

ان هذا االهمال يتعلق بصحيفة كبرى في بالدنا ورئيس حتريرها د احمد عبد اجمليد.
ن امتهـن الصحـافة الهداف حـزبيـة او شخصـية لـلتقـرب للـمسؤول الـذي يعمل وقـف يذكرنـا  هذا ا

ضمن حاشيته .
كلمة (الزمان) في احلفل تمثل الصـحافة العراقية وإهمالها بهذا الـشكل يدعو الصحافة والصحفي
ا كتب االعالمي لرئيس اجلـمهورية وقبل ذلك اعتذار رسمي   ونقابتهم  التضـامن وشجب تصرف ا

حدث.
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مـــقـــاالته رايـــة الـــتـــصـــدي المــراض
الــعـصــر مـسـتــفـيـدا من خــزين هـائل
تـلـكه من تـراث امته. وكـان صـادقا
بــاالعـــتــمـــاد عــلى مـــعــيــار الـــهــويــة
ـواطن الوطنـية في تـبني مـشاكل ا

وهمومهم.
وكـــنـت قـــد دعــــوت في وقـت ســـابق
يـ وطلبة الدراسـات العليا االكاد
الى دراســة جتـربـة ســمـاحـة الــسـيـد
تفردة الصدر االبداعية واسلوبيته ا
واجـدهـا مـنـاسـبة سـانـحـة ان اقـترح
الـيوم اطالق جـائـزة سـنويـة بـأسمه

يـــحــار  الـــبــاحـث في اي وجه من
وجوه شـخصـيـة سمـاحة الـعالمة
الــسـيـد حــسـ الـصــدر يـتـحـدث.
فـهو قـامة بـاسقـة استـظل بفـيئـها
جيل من الـكـتاب واصـحـاب الرأي
وحـملة قـضايا االمة الـذين تعدت
مـواقـعـهم الـعـراق لـيـتـوزعـوا ب
بـلدان عـربـيـة واسالمـيـة عدة. انه
ـوذج تنـويري يـتطلـب منا بحق 
تفردة واجلريئة مراجعة افكـاره ا
شروع فكري وسياسي والريادية 

عراقي ثائر وزاهد.
فـفي حـيـاته الـشـخـصـيـة وسـلوكه
وعالقـاته طـبـعت مـظاهـر الـكـفـاية
موقـفه من احليـاة والـعمل. ولـهذا
الـــســــبـب نـــأى بــــنــــفــــسه عن اي
مــــنـــصـب واصــــطف الى جــــانب
شعبه مدفوعا بتاريخ عريض من
ــصــلــحـ الــذين ارث اجــداده وا
يـــشـــبــهـــونه في ســـويــتـــهم. وفي
مـيـدان الـكـتـابـة الـصـحـفـيـة برزت
سماته االنسانية وقيمه االخالقية

وآمـن ان (صــريـــر الــقـــلم اقــوى من
ـدافع) و(ان الـكـلـمـة امضى هـديـر ا
كن ان من حد السـيف وان نورها 
يشع عـلى العـالم ويحيل ظالمه الى

واحة للحرية ومضمار للتقدم).
وليس غـريـبـا ان ينـحـاز الرجل الى
ـ بالـتغـيـير من دون ضـفاف احلـا
ان تغريه مباهج احلياة فظل شغفه
بـالـعـلم والـكـتـابـة والـتألـيـف شغـله
الـشـاغل ومـركـز انـتبـاهه وتـفـكـيره.
وبـــرغم انـــحـــداره احلـــوزوي فـــان
العالمة السـيد حس الصدر ادرك
حرفـة الكـتابـة الصـحفيـة وبرع في
صــيــاغــة اســلـوبـه اخلـاص ونــحت
مــفــرداتـه مــدفـــوعــا بــفـــهم خــاص
وابـداعي لالتصـال بـجـمـهور واسع
ومـتـنـوع االهــتـمـامـات والـثـقـافـات.
وكان متفـردا في قدرته على صياغة
ـمـتـنع الـتي ـقـالـة بـلـغـة الـسـهل ا ا
يفهمها ابسط شرائح هذا اجلمهور
وتـسـهل علـيه اسـتـيـعـاب رسـائـلـها
ومــرامــيـــهــا. انه ال يـــتــعـــالى عــلى

جـمـهـوره بــلـغـة بالغـيــة نـخـبـويـة
بـرغم قــدرته عـلى صـنـاعــتـهـا نـظـرا
لــغـــنى قــامـــوسه االدبي واحـــاطــته
ــعـاني والـعــنـايـة الـتــامـة بـفــنـون ا
بــتـرتـيــبـهـا ووضـوحــهـا. كـمـا ادرك
معادلة العـصر عندما صاغ مقاالته
على وفـق بناء او هيـكلية تـستجيب
حلـاجــة قـراء الــيـوم حـيـث االيـقـاع
ـطـوالت الــسـريع واالنـصــراف عن ا
وهي مـسـألـة تـغــيب عن بـال مـعـظم
كتاب العـراق الذين يستطردون في
افـكارهم ويـفقدون مـن ثم الهدف من
نـشـر رؤاهم ومـعاجلـاتـهم والسـيـما
ـطـبـوعة والـيه يـعود في الـصحف ا
الفضل في اعتماد الترقيم بديال عن
ـقـدمة البـنـاء الـشـائع الـقـائم عـلى ا
ـــ ثم اخلـــاتــمـــة او اخلالصــة. وا
واعــتــمـد هــذا الــبــنــاء عـلـى يـد ابن
ـقــفع وعـبـد احلـمـيــد الـكـاتب مـنـذ ا
يـالدي. وفي مقاالته الـقرن الـثامن ا
ما يثـبت اقـتدار قلـمه وعمـق افكاره
وســـعــة بــصـــيــرتـه فــقــد انـــصــبت
مـوضـوعـاته عـلى مـحـاربـة الـرثـاثـة
الـسـياسـيـة واحملـاصصـة الـطائـفـية
وفسـاد البيـئة االجتمـاعية وازدحام
ظاهر السلبية في سلوك العامل ا

بدوائر اخلدمة العامة.
لــقــد تــطــوع قــلم ســمــاحــة الــســيـد
الصدر للـدفاع عن اصحاب احلقوق
ــشــروعـــة والــفــقــراء واحلـــاجــات ا
. ورفـع في مــحـــتــوى ـــظــلـــومــ وا

تــكــون حـافــزا لـالقــتــداء بـتــجــربــته
وتـخــلـيـد آثــارهـا والســيـمــا بـعـد ان
بــلــغت اجــزاء ســلــســلــة واحــدة من
مـؤلـفاته خـمـسـ جزءا. وهـو عـطاء
يسمح له بدخول موســـــوعة غنيس
لالرقـــام الـــقـــيـــاســـيـــة بـــكل جـــدارة
ـهم ان اؤكـد ان واسـتـحــقـاق. ومن ا
ــــــشـــــــروع هــــــذه انـــــــشــــــغـــــــالـي 
ــوســــــــــوعـــة واعـــجـــابي بـــقــدرة ا
مؤلفـها خـالل السنـوات التي عـرفته
فـيـها صـوتـاً عالـيـاً في الصـحـافة ال
يـــعـــني انـــني قـــرأت كل مـــا جــاء به

سـمــاحـة الــســيـد الــصـدر من افــكـار
ودعـوات وحـيـثـيـات لـكـني بـاجملـمل
وجـدته شخصـية علـمية وطـنية ذات
نـــزوع يـــتــــنـــاسب مـع اي مـــشـــروع
نــهـضـوي طـمـوح. ويـصح الـقـول ان
عـطـاءه يعـكس شـخـصـيـة ذات طابع
وطني جامع وثـقافة عـريقـة منفـتحة
وتـتمـتـع بعـالقـات افقـيـة تـشـمل جل
شــرائح اجملـتــمع الـعــراقي وتـمــتـلك
ــكــان ـــبــادرة وال تــبــقـى اســيــرة ا ا

والزمان.
واذا استبـعدنـا متـعة قـراءة مقاالته

فاننا نكون امام جوانب اخرى
شـديـدة اخلـصوصـيـة والـتـفرد
في مـنـتـجـه الـفـكـري ومـسـعاه
وكـــأنه يـــدعـــو الى االفـــادة من
وقـــائع الـــتــاريخ ومـــعــطـــيــات
الــــتــــراث الـــعــــربـي االسالمي
بوصفهما عملية تراكمية حية
ولـيـسـا مـاضـيـا جـامـدا يـفـتـقر
الى احلـركــة والـنـمـاء. وتـشـكل
طـروحـاته في وسـائل االتـصال
ظــاهــرة مــتــزنــة وكــاشــفــة عن
خـبـرة حيـاتـية مـيـدانيـة وهـمة
مــعــرفــيــة وأدب جم. انه بــحق
شخصية تنويرية تضرب رؤاه
وانــــشــــغــــاالتـه عــــلى الــــوتــــر
احلـــســـاس كـــفــولـــتـــيـــر.. ذلك
االديب والفـيـلـسوف الـفـرنسي
الــذي هـز الـعــروش وفـضح مـا
وراء جـدران سـجن الـبـاستـيل.
وهـو الـقـائل (الـطـغـاة االذكـياء
دائــــمــــا مــــا يــــتــــهــــربــــون من
الـعقـوبـة). لكن نـبـوءة سمـاحة
العالمـة الصدر ترى ان (اوسع
الــطــغــاة بـطــشــاً لن يـســلم من

العقوبة).  

{ الكـلمـة الـتي اقيت في احـتـفالـية
مـعـرض اصـدارات الــسـيـد حـسـ
مــحـــمـــد هـــادي الـــصــدر وجتـــاهل
كتب االعالمي لرئـيس اجلمهورية ا

االشارة اليها.
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ــكــتب شــخــصــيـــا ال اعــرف اي من الــعــامـــلــ في ا
االعالمي لرئيس اجلمـهورية برهم صـالح وال تربطني
اي عالقــة بـــاي مــنــهم  غـــيــر انــهـم في كل االحــوال
زمـالء مـهـنـة  لــذا فـان نـقـدنــا لـهم يـنــطـلق من جـانب
هنـية واالعراف الصـحفية) احلرص على ( الـتقاليـد ا
لـيس اال  خـاصــة انه لـيس هـنـالك مـا يـبـرر تـعـمـدهم
عــدم االشــارة الـى حــضــور الـــزمــيل رئـــيس حتــريــر
جــريـدة الـزمـان احـتـفـالـيـة مـعـرض مـوسـوعـة الـعـراق
الصــدارات الــســيــد حــســ مــحــمــد هــادي الــصـدر
واهـمال كـلمـته .. حـاولت ان اجد تـفسـيـرا  او تبـريرا
مـنـطـقــيـا لـهــذا الـتـصـرف فــلم افـلح سـواء مــا يـتـعـلق
بــاجلـريــدة ومــواقــفـهــا ومــكـانــتــهـا او فـي مـا يــتــعـلق
بشـخص الزمـيل رئيس حتـريرها الـدكتـور احمـد عبد
ـواقف رئيس اجملـيد .. كـمـا اني وبحـسب مـتـابعـاتي 
اجلـمـهــوريـة بــرهم صـالح وبــحـكم عــمـلي الــصـحـفي
تابعة انشـطة إقليم كردستان في عندما كنت مكـلفا 
دى اسـتطـيع ان اجزم ان ثـقافتـه اكبر من صحـيفـة ا
ان تدفـعه التـخاذ مـوقف من اية وسـيلـة اعالميـة حتى
وان كانت تخالفه الرأي .. فهو شخصية منفتحة على
جميع وسـائل االعالم ويحترم الـكلمـة وتربطه عالقات
واسـعــة وجــيــدة مع اعـالمــيــ وادبـاء وشــعــراء ومن
مختلف القـوميات ومهمـا كانت ارتباطاتـهم السياسية
ـسـؤول .. لـذا نـعــتـقـد انه لــيس مع الـتــصـرف غـيــر ا
كـتـبـه ونـتمـنـى ان يـكون ـرتـبـط  لـلـمـكـتب االعالمي ا
رأيـنــا صــحــيـحــا ونــسـمـع رأيـا  ومــوقــفـا مـن رئـيس
اجلمـهـورية يـصحح هـذا التـجاوز لـيس على صـحيـفة
(الـزمـان) فـحـسـب بل عـلى كل وسـائل االعالم  كـمـا
نـظـمات نـتـمنى عـلى نـقابـة الـصـحفـيـ وغيـرهـا من ا
الـتي لـهـا تـمـاس بالـرأي واالعالم ان تـكـون لـهـا وقـفة
ــبـررة من ـســؤولـة وال ا ـمــارســة غـيــر ا نـقــد لـهــذه ا
كـتب االعالمي لرئـيس اجلـمهـورية .. كنـا نتـمنى ان ا
كـتب االعالمي لرئـيس اجلمـهوريـة بنـفسه عن ينـأى ا
هـنيـة والعمل نـافية البـسط مبـاديء ا ـمارسـة ا هذه ا
الصحـفي  كما كنـا نتمـنى تفسيـرها بحسن نـية غير
ان نشاط الزميل رئيس حترير جريدة (الزمان) خالل
اذا الفعالية كان مـتميزا وكلمته بالـتأكيد مسجلة اذأ 
هذا الـتعـمد في اهـمال االشـارة الى الكـلمـة ?! والذي
يـثـيـر الـغـرابــة والـتـعـجب ان هـذه الــسـلـوكـيـة اضـافـة
البـــتــعــادهـــا عن مــفـــاهــيم احـــتــرام مــبـــاديء الــعــمل
الــصـحـفي تـتـنـاقض وكـلــمـة رئـيس اجلـمـهـوريـة الـتي
سـتشـارين في رئاسة القـاها نـيابـة عنه رئيس هـيئـة ا
اجلمهـورية علي يـوسف الشكـري التي اكد فـيها على
ـعرفـة وساعـدت كتـابها ان ( اال التي قـدرت قيـمة ا
ومـفـكـريـهـا ومـواطـنـيـهـا عــلى حـريـة الـتـفـكـيـروالـتـامل
والكالم هي اال التي يظل التاريخ يـحفظ لها بتقدير
واجالل دورهـا في نـهضـة االنـسانـيـة وتطـلـعهـا دائـما
لــقـيـم الـتــقـدم واخلــيـر والــصالح والـعــدل..) فـهل من
اخلـيـر والـصالح والـعـدل هـذا االهـمـال لـكـلـمة رئـيس
حتـريـر جـريـدة مـثل ( الـزمـان ) ?! اخـيـرا .. بـانـتـظار
رأي رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم صـالح وكـلـنـا امل بـان
ـستـوى ما يـليق بـصحـافة الـعراق .. وفي كل يكـون 

االحـوال لن يضـيـر ( الـزمـان ) هذا
تـعمـد فلـديهـا مكـانتـها االهمـال ا
ــواطــنــ لــكن  انــصــافــا بـــ ا
للحقيقة نـستغرب هذا التصرف

وننتقده !

اخلالص مــنـهم جـمــيـعـاً حـتـى نـرى اخلـيـر
ة التي يـستحقها العراقيون واحلياة الكر
مثلـما نراها في بعـض دول اخلليج العربي

.. هذا وحتياتي لكم
: ألنـهم اليـغـقـهـون بـالـثـقـافـة { شـاكـر كـر
والصـحافـة واألدب ويتعـاملـون مع أنصاف
ـتمـلقـ الذين ثـقفـ ا الـرجـال وإنصـاف ا
يـطلبـون لهـذا وذاك. يبقى األسـتاذ الـدكتور
أحـمـد عــبـد اجملـيــد عـلـمــا وصـوتـا وطــنـيـا

وقلما حرا يصدح باحلق.
ت كــثـــيــراً ويــا { طــارق حـــرب: والــله تـــأ
لألسف ان اعـالم الـرئـاســة ومـســتـشــاريـهـا
يــبـتــعـدون عــمـا هــو مـلــزم قـانــونـا وعــرفـا
واحـتــرامــاً لــآلخـريـن وتـقــديــراً جلــهـودهم
ومـكانـتـهم وقـدرتـهم الالعالمـيـة والثـقـافـية
معك دكـتور أحمـد ومع الزمان الـتي مكنـتنا
ا لم حتى في انـتقاد أصـحابهـا وادارتها 

تكون عليه جريدة اخرى
{ صالح الــربــيــعي..  مع شــديــد االسف ..
هل لـلـدولـة عـنوان دون االهـتـمـام بـالـثـقـافة

ثقف ? وا
كتب { حس الذكر: نامل من االخوة في ا
االعالمي لـلسـيد رئـيس اجلمـهوريـة اصدار
بــيــان اعــتــذار لــصـــحــيــفــة الــزمــان عــامــة
والدكـتـور احـمد عـبـد اجملـيد خـاصـة .. فان
ـناسبـة كالتي حـضرناها جتاهل مـتحدث 
برعاية الـرئيس صالح ال تخـرج عن معني
ـكتب االعالمي للرئـيس يجهل قواعد فاما ا
وضـوعـية التـغـطيـة االعالمـية احملـايـدة وا
ـحــفل يـعــد بـبـيـت الـرئـيس او ان ســيـمــا 
ـوضـوع حتمل تـبـيت وقـصـدية مـا وادراء ا
طــابع اخـر ال يــقف عـنــد مـضــمـون الــسـهـو
بنـشـر رئـاسي .. نـتـظامن مـع الدكـتـور عـبد
اجملـيـد ولـنـا الـثـقـة بـزمالئـنـا بـتـجـاوز عـما

حدث عن طريق االعتذار ..
{ حس سرمك: موقف مشرف ينتصر فيه
الــدكـــتــور أحــمــد عـــبــد اجملــيــد لـــلــثــقــافــة

. والصحافة العراقيت
{ عـادل الـربيـعي: نـحن مـعك كافـة مـوظفي
مــؤسـســة الـقــيـثـارة الــذهـبــيـة لــلـصــحـافـة
واالعالم ونــشــجب وبـشــدة هــذا الـتــصـرف
...وتــــضــــامـن مــــعـــنــــا ابــــرز االعـالمــــيـــ
والصحـفي ومنهـا النقابة الـوطنية وكذلك

اذاعة السالم حوالي اكثر من 20 .
{ عبد العليم البناء: انتم محقون ولالسف
ــكــتب لـم اكن مــدعــوا وقــد اضـفـت خلــبـر ا
االعالمي لــرئـيس اجلــمـهــوريـة بــنـاءاً عـلى
توجـيه السيـد علي رئيس الـتحريـر القاءكم
كلمـة باحلفل وكذلك مـايخص اجلائزة التي
ن ـكـتب ايـضـا مـاذا نـقـول  تـغـافل عـنــهـا ا
ـــكــان ـــنـــاسب فـي ا اليـــضـــعـــون الـــرجل ا

ناسب مع التقدير. ا
{ حــسـ عـالوي : انت عـلم كــبــيـر وقــامـة

فكرية تعلو وتسمو يوما بعد اخر.
{ جـــواد كـــاظم اخلــــالـــصي : الـــشـــمس ال
يحجبها الغربـال مهما حاول البعض تعمّد

إخفائها .. تبقى علماً دكتور.
{ مــحـمــد اسـمــاعـيل: الــشــمس لن حتـجب

بغربال.

ـؤسـسـات الـثـقـافـية { فـاضل الـبـدراني : ا
نـابر والـواحـات الثـقافـية واالعالمـيـة هي ا
لـلـمـجتـمع  واذا مـا حـصل الـطـاول عـلـيـها
وعــلى الـعـقـول الــتي تـديـرهـا بــالـتـغـيـيب 
فــانـهــا تـكــون قـد جتــاوزت عـلى الــفـكـر ان
ـكــتب االعالمي الــرئـاسي لــكـلــمـة اهــمــال ا
الـزمـيل الـدكـتـور احـمـد عـبـد اجملـيد رئـيس
حتـــريـــر جـــريـــدة الـــزمـــان  وهـي جـــريــدة
ثقف والـبسيط  يـعد ذلك جتاوز القـاريء ا
ـؤســسـات ــثــقـفــ واالعالمــيــ وا عـلى ا
االعالمـــيــة جـــمــيــعـــا  نــتـــمــنى اعـــتــمــاد
قـــــــــواعـد الــعـمل االعالمي احلـقــيـقـيـة في
ـرات القادمـة  ومثل هـكذا فـعاليـة ثقـافية ا
يـنــبــغي أن تــمـنح كــلــمـات رؤســاء حتــريـر
ــؤسـسـات الـثـقـافـيـة االولـويـة الـصـحف وا

بالنشر .
ـاذا هــذا الــتــجـاهل { حــسن الــيــاســري : 
لـكـلـمـتـكم ? هل األمـر مـقـصـود أو نـاجم عن
ركـز االعالمي لرئاسة ضعف اخلبـرة لدى ا
اجلــمـــهــوريــة  - وهـــذا الــضـــعف مــؤشــر
بـحــسب تـقــديـري عــلى الـغــالـبـيــة من هـذه

راكز - ? ا
{ حـسـ نيـزك:  هـو بـاألصل األنـظـمـة في
العـراق أنظـمة صـنمـية ال تـتعـامل بالـثقـافة
األدبـيـة وبطـريـقـة الـتـعـامالت مع الـشـعوب
ا هي أنـظمة مـبنيـة على ثقـافة السالح وإ
ــعـنى(لـو أحــكـمك لـو وعــسـكـرة اجملــتـمع 
أقتلك) على غرار الصنم واجملرم صدام أبن
صبـحة ومثـلمـا كنا نـدعو الله اخلالص من
الطـاغية صـدام وجالوزته حتى نـرى اخلير
فـاليـوم نـدعـو الـله أيـضـاً اخلالص مـن هذا
ـتـذبــذب الـرجــعي الـتــبـعي لـدول الـنـظــام ا
ـي كدول أمـريـكـا وبـريـطـانـيا اإلرهـاب الـعا
وإســرائـــيـل وغـــيـــرهم من الـــعـــجـم نـــدعــو

{ عـدنان الـسراج:  فـعال تـصرف غـير الئق
وال يـنـسـجم مع مـواثيق الـشـرف االعالمـية
شاركة للحفاظ على قيمة الكلمة واحترام ا
{ وزيــر الــعــمل الــســابق الــنــائب احلــالي
محـمد شـياع الـسوداني وصف الـعمل بانه

تصرف غير مسؤول.
{ طه جــزاع: البــد من الـدفــاع عن كــبــريـاء
الكاتب والصحفي والـصحافة   أمام هكذا
جتـاهل  حـتى وان كـان بـغـيـر قـصد أو من

دون دراية .
{ زيـد احللـي: اشـارة مـهنـيـة  تـرتـقي الى
ـثــابـة الـتــاريـخـيـة فـي الـفـعل االعالمي .. ا
شــخــصــيــا اجــد ان  في مــا اشــارت الــيه "
(الزمان) سيـكون عالمة مضيـئة في مسيرة

طلوبة صحفيا .. الشجاعة ا

وفي ما يلي بعض الردود التي وصلت:
{ حــسن عــبـداحلــمــيـد: نــعم..نــحن مـعك..
بـخــصــوص هــذا الــتــجــاوز بـحـق رجـاالت
الـثقافـة والفكـر..فالـدكتور احـمد عبـداجمليد
فــضال عن كــونه اســمــا كـبــيــرا والمــعـا في
تأريخ الصحافة العراقية احلالية..و يرأس
حتـــريــر الــطــبــعـــة الــعــراق مــنــذ اول يــوم
الـتـأســيس اهم واعم صـحـفــيـة عـراقـيـة اال
وهي "الــــزمـــان" ...الــــتي حتــــدت وقـــاومت
الزمن الذي توقفت فـيه الكثير من الصحف
عن االصـــدار و الـــتـــواصل..كـــونـه اســـتــاذ
بدرجة بـروفيسـور في مجال الالعالم... من
هنا يـتضاعف الشـجب  ودواعي االستنكار
في حــومــة هــذا الــتــجــاوز..الــذي جتــاوز-

هنة و أصولها.. بالفعل-قواعد ا
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واصـلت االوسـاط االعالمـيـة والـثـقـافـية في
الـداخـل واخلـارج امس رفـضـهـا الـتـصرف
الالمـــهــنـي لــلـــمـــكـــتب االعالمي لـــرئـــاســة
اجلــمـهــوريـة عــلى خـلــفـيــة نـشــرهـا خــبـر
تغطيـة احتفالية مـعرض اصدارات سماحة
الــســـيــد حــســـ مــحـــمــد هـــادي الــصــدر
مـتـجــاهال ذكـر اسم رئـيـس حتـريـر جـريـدة
(الزمان)الدكتور احمد عبد اجمليد ومكتفيا
ـثل الـرئـيس بـرهم بـاالشارة الـى كـلمـات 
صــالح ووكـيل وزارة الــثـقــافـة والـســيـاحـة

واالثار جابر اجلابري في احلفل.
وعــدت تـلك االوســاط هـذا الــتـصــرف بـانه
هـنـية ويـخرق قـواعد يفـتـقر لـلمـسـؤوليـة ا
ـتـوازنـة بـتـجـاهله الـتـغـطـيـة الـصـحفـيـة ا
مــشــاركــة رئــيس حتــريــر اوسع الــصــحف
انتشارا واكـثرها حضـورا لدى الرأي العام
ـفــكـر والـكـاتب الـعـراقي والــعـربي. وحث ا
الـصحـفي الكـبيـر حسن الـعلـوي في رسالة
صـوتـيـة رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم صـالح
عـلى فـتح حتقـيق لـلوقـوف عـلى دوافع هذا
الــتــصــرف فـيــمــا تــعــهـد نــواب ســابــقـون
بــشـجب الــتـصــرف عـبــر بـيــانـات. ووصف
ـواقع اخــرون الـعــمل بــأنه جــهل فــاضح 
ومقامات الشخصـيات الفاعلة في اجملتمع
وقـــالـــوا فـي رســـائل لـ(الــــزمـــان) امس انه
(تـصرف غـير الئق وال يـنـسجم مع مـواثيق
الشرف االعالميـة للحفاظ على قـيمة الكلمة
ـشــاركــة).وافـتــقــار الى ثـوابت واحــتــرام ا
ـهـنـي في االعالم. واعـلن عـامـلـون الـعـمل ا
ـيــديـا عن وقـوفــهم الى جـانب في مـنــابـر ا
سؤول عن (الزمـان) في حقها مـحاسبـة ا
ـفكـر العربي هذا الـتصـرف.  وعبر كل من ا
عبد احلـس شعبان واالديـب امجد توفيق
ـتــحـدث االعالمي لــوزارة الـنــفط عـاصم وا
جـهــاد ورئــيس مــركــز الــتـطــويــر االعالمي
عـماد ال جـالل والـصـحفـي رحـيم الـشـمري
االستنكار لالهـمال الذي حصل وعبروا عن

تأييدهم لـ(الزمان).
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فيما يلي نص رسالة الكاتب الصحفي الكبير حسن العلوي الى رئيس اجلمهورية برهم صالح:

من الـكاتـب العـراقي حـسن الـعـلـوي الى الـرئـيس العـراقي بـرهم صـالح: الـسالم عـلـيك ورحـمـة الله
وبركاته.

كتب االعالمي التابع لسيادة بلغني باعتباري ملجأ الصحفي العراقي ومالذهم في االزمات ان ا
الـرئـيس جتـاهل االشــارة الى اهم واوسع جـريـدة يـومــيـة عـراقـيـة هي (الـزمــان) واكـثـرهم حـيـاديـة
وانـصـافا. وهـذه اجلـهـة رئـيس حتـريـرهـا الـكـاتب الـكبـيـر احـمـد عـبـد اجملـيـد فكـيف ومـن جترأ من
موظـفـيك في مـكـتب االعالم فـشـطب اسمه وكـأنه يـنـتـقم مـنه. اترك االمـور الى الـرئـيس. يـأتي بـهذا
الصـحفي ويـجرى امـتحـانـاً له وألحمـد عبـد اجمليـد. اعطـني تـاريخك وخـذ تاريخ احـمد عـبد اجملـيد.

ن الغلبة. هات ماضيك وخذ ماض احمد عبد اجمليد ونرى 
احمد عبد اجمليد بتوازنه واعتداله وحياديته هو الصحفي االول في العراق ال ينازعه احد وجريدة
(الزمان) هي الـدليل. فـأرجو مـعاجلة هـذا االمر سـيادة الـرئيس قبل اتـساعه في حـملـة تضامن مع

كتب االعالمي. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصحفي الكبير وشجب لتصرف ا
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السيد حس الصدر يتوسط رئيس حترير (الزمان) ووكيل وزارة الثقافة

رئيس حترير (الزمان) يلقي كلمته في احتفالية اصدارات حس الصدر


