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اســتـقـبـلت نـحـو  65 الـف سـائح خالل
ـنـاســبـة. وقـال الـدلـيـمي في تـصـريح ا
ـــديــــنـــة الـــســـيــــاحـــيـــة في امس ان (ا
احلـبـانـيـة اسـتـقـبـلت خالل ايـام الـعـيد
نــــحـــو  65الـف ســـائح مـن مـــخــــتـــلف
احملــافـظــات في مـؤشــر عـلى انــتـعـاش
الــواقع الــســيـاحـي في االنـبــار لــلــمـرة
االولى نـــتـــيــجـــة اســـتــقـــرار االوضــاع

االمنية في احملافظة).
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مــبـيـنــا ان (هـذا الــعـدد يــفـوق الــطـاقـة
االسـتـيـعابـيـة لـلـمنـتـجع الـسـياحي من
الــســـيــاح كـــون ان مــعـــظــمــهـم كــانــوا
ـناسـبـة في كـردسـتـان وهذا يـقـضـون ا
يـعد اجناز كـبير حتـققه حكـومة االنبار
احملـلـيـة بـالـتـنـسـيق مع وزارة الـثـقـافة
واجلــهـات الـســانـدة) مــؤكـدا ان (جـذب
الـسـيـاح عالمـة بـارزة ومـسـتـقـبل واعد
النــــتــــعــــاش الــــواقع الــــســــيــــاحي في
احملـافـظـة). وكـان قـائد عـمـلـيـات بـغداد
الـفـريق الـركن جـليل الـربـيـعي قـد اعلن

جنــــاح اخلـــطــــة األمــــنـــيــــة اخلــــاصـــة
بالعيد.وقال الربيعي إن (اخلطة تميزت
ـرونتـهـا الكـبـيرة وشـهدت هـذا الـعام 
شاركة انـسيابـية عالـية في التـنفيـذ و
جـميع صـنوف الـقوات األمـنيـة العـاملة
حتت امـــرة الــقـــيــادة). وافـــادت قــيــادة
عمليات الفرات االوسط ومديرية شرطة
مـحافظـة النجف بنـجاح اخلطـة االمنية
ـنـاسبـة دون اي حوادث او اخلـاصـة با
قــطـوعـات امـنــيـة. وبـشــأن ذاته اعـلـنت
دائـــرة صـــحـــة بـــغـــداد الـــرصـــافـــة عن
تـسجيل  73اصـابة من جـراء استـخدام
الــصــجم خالل الــعـيــد مــؤكــدة ان تـلك
األلــعـاب تــشـكـل تـهــديـداً حــقــيـقــاً عـلى
.وقــال مـــديــر إعالم ــواطـــنــ سالمـــة ا
الــدائــرة قـاسـم عـبــد الــهــادي في بــيـان
تـلــقـته (الـزمـان) امـس انه ( تـسـجـيل
إصــابــة في الــصــچـم بــ األطــفـال 73
خالل الـعيد) داعـياً إلى (ضرورة تـفعيل
اإلجـراءات القانونيـة الرادعة التي حتد
من انـتشار هذه الظـاهرة احملرضة على

ـائية كـان لها دور كـبير في اسـتقطاب ا
الـشباب بعده ترفيه من نوع اخر بعدما
كـانت بغـداد تفـتقد له واقـتصـارها على
مـدن االقـلـيم ودول اجلـوار فـقـط اضـافة
الى ان تــهــيــئــة مـديــنــة احلــبــانـيــة من
اجلوانب الفنية واعادة ترميمها كان له
الـدور في استـقطاب االسـر ومن مناطق
مـختـلـفة) مـطالـب احلـكومـة في الوقت
ـــدن نــــفـــسـه بـ(زيـــادة االهــــتــــمـــام بــــا
الـسـيـاحــيـة الـتي من شـأنـهـا ان تـسـهم
بــتـشـجــيع الــسـيــاحـة الـداخــلـيــة الـتي
افـتقدت لسنـوات طوال بسبب االوضاع
االمـنية الـتي كانت تشـهدها احملـافظات
والـعـمل عـلى تـطـوير االلـعـاب وجتـهـيز
ـــتـــنـــزهـــات بـــالــــوســـائل احلـــديـــثـــة ا
عيدين خالل ـتطورة لتكون واجهة ا وا
ـنــاســبــات اخملــتــلــفـة) االحــتــفــاالت وا
مــشــدديـن عــلى (ضــرورة عــدم جــبــايــة
ـــواطــنـــ خالل مـــبـــالغ كـــبـــيــرة مـن ا
الـدخول للمـدن السياحـية وفرض مبالغ
ــا يـتــنـاسب مع اوضــاعـهم بــسـيــطـة 
ـعيـشـية). وعـبر الـسيـاح القـادم من ا
مــخــتـــلف احملــافــظــات الـــعــراقــيــة إلى
كــردسـتـان عـن سـعـادتــهم لـتــوفـر األمن
واخلـــدمـــات في جـــمــيـع األمــاكـن الــتي
ــديـــنــة أربــيل يــقـــومــون بــزيــارتـــهــا 
والـسلـيمـانيـة ودهوك  فـضالً عن حسن
الـتـعـامل . واكـدوا في تـصريح امس ان
(األجـــواء جـــمـــيــــلـــة جـــداً في االمـــاكن
الـسياحـية في االقلـيم اضافة الى حسن
الــــتـــــعــــامل وتـــــوفــــر األمـن). ووفــــقــــاً
إلحـصـائيـات هـيئـة الـسـياحـة في إقـليم
كـردستان فقد سجلت دخول   400ألف
سـائح خـالل أيام الـعـيـد مـشــــــيـرة الى
ان  1.7مــلــيـــون ســائح زار كــردســتــان
خالل األشــهـر الـسـتــة األولى من الـعـام
ئة مـنهم جاؤوا من اجلاري وان  80بـا
مــنـاطق وسط وجـنــوب الـعـراق. بـدوره
اكـد مـسـتشـار مـحـافظ االنبـار لـلـشؤون
الــثـقـافــيـة عــلي ســلـيـمــان الـدلــيـمي ان
ــديــنـــة الــســيـــاحــيــة في احلـــبــانــيــة ا
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مـؤكدا ان (مـستـشفى ابن الـهيـثم سجل
أعـلى اإلصـابـات حـيث  تـسـجـيل 62
إصــــابـــة) واشــــار الى ان (أغــــلب تــــلك
اإلصــابـــات كــانت في مـــنــطــقـــة الــعــ
وحتـديـدا لـدى األطـفـال حـيث  إدخـال
عــدد مـــنـــهــا إلى صـــاالت الــعـــمــلـــيــات
اجلـراحـيــة لـتـلـقي الـعالج) وتـابع عـبـد
الـهـادي ان (مسـتـشفى الـشـهيـد الـصدر
سجل  6حـاالت ومسـتشـفى الزعـفرانـية
ســجل اصــابــتـ ومــســتــشــفى ضـاري
ــركــز الــفـــيــاض اصــابـــتــ ايــضـــا وا
الــصــحي فـي الــنــهــروان األول اخلــافـر
اسـتقبل حـالة واحدة فـقط) الفتا الى ان
(هــذه األلــعـاب احملــرضــة عــلى الــعـنف
تـسهـم في قتل فـرحة الـعيـد وتؤدي إلى
نــتـائـج وخـيــمــة يـصــعب مــعـاجلــتــهـا)
واردف ان (الــدائــرة أطــلــقت حتــذيـرات
واســعـة ومــنــاشـدات مــتــكـررة في وقت
ســابق عــبــر وســائل اإلعالم اخملــتــلــفـة
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ائية دن ا ناطق السياحية وا شـهدت ا
في بـغـداد والـفـلوجـة واقـلـيم كـردسـتان
اقـباال واسـعا لالسر خالل مـناسبـة عيد
االضــحى وارتـيــاح االهـالي لالجـراءات
اسـكة االمـنيـة الـتي فرضـتهـا القـوات ا
ارين او لالرض مـن دون اعاقـة حـركـة ا
غــلق شــوارع كـمــا كـان يــحــدث سـابــقـا
عـادين ذلك خـطـوة ايجـابـية بـعـد حتقق
االســـتـــقـــرار االمـــني في الـــبـالد. وقــال
مــــــواطــــــنــــــون لـ (الــــــزمــــــان) امس ان
(االجــراءات االمــنــيـــة الــتي فــرضــتــهــا
ناسبـة تضمنت الـقوات االمنيـة خالل ا
تـنظـيم حركـة السـير لـلمـركبـات الوافدة
ـائـية في دن ا لـلـمنـاطق الـسـياحـيـة وا
احملـافـظـات اخملتـلـفـة ومـنهـا كـردسـتان
دون غـلق الطـرق القريـبة مـنها كـما كان
يـحـدث سـابـقـا وهـذا االمـر يـعـد اجنـازا
كـبيرا بـعد االستـقرار الذي تـشهده مدن
الـبالد كــافـة) واضـافـوا ان (الـكـثـيـر من
االسـر كانوا يـفضلون الـسفر الى خارج
الـبالد والى االقليـم لقضـاء عطلـة العيد
من اجل احلصول على الراحة والترفيه
وتـعويض االيام التي قضتها في بغداد
وسط الـزحام والـروت الـوظيـفي بغـية
تـرفــيه ابـنـائـهــا الـطـلـبـة والــتـقـلـيل من
ضـغوطـات الدوام واالمتـحانـات) الفت
ـثل الى ان (ان بــعض الـعـوائل تـقـوم 
هـذه اجلوالت لـزيارة االقـارب في شمال
الـبالد ودول اجلـوار الـتي يـتـخـذون من
الـعـطــلـة فـرصـة لـلـتـواصل مع االقـارب
ـنــاســبـة لــكــنـهم فــضــلــوا خالل هــذه ا
الـبقاء في بـغداد والتـوجه الى اجلزيرة
نـتجـعـات التي افـتـتحت الـسـياحـيـة وا
لحوظ في مـؤخرًا فضالً عن التحسن ا
اجلــانب األمـنـي) مـؤكــدين ان (تـكــثـيف
جـهود الـقوات االمنـية وسـيطرتـها على
امن بـــغـــداد دفـع الـــعـــوائل لـــلـــخـــروج
والـبقـاء لـساعـات متـأخرة من الـليل في
والت ـتـنـزهـات واحلـدائق الـعـامـة وا ا
ـــدن الـــتــــجـــاريـــة) واشــــاروا الى ان (ا
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سـتقل توالت ردود االفـعال االيـجابـية بـعد أعالن رئـيس مجـموعـة االعالم العـراقي ا
ـية ـيـة لـلـتـدريب اإلعالمي بـاسـم حلاكـاد االسـتـاذ سـعـد الـبـزّاز عن تـأسـيس اكـاد

الشرقية للتدريب اإلعالمي) تتولى النهوض بالكفاءات االذاعية والتلفزيونية.
ــيـــون واعالمــيــون حلان وقـــال اكــاد
االنـــدفـــاع نـــحـــو الـــتـــقـــد يـــأتي من
ــصــداقــيـــة  والــتــجــربــة الــعــمــيــقــة ا
جملـمــوعـة قـنـوات الـشـرقـيـة عـلى مـدى

عقد ونصف العقد من الزمان. 
وقـــال الـــتـــدريــسـي في كـــلــيـــة االعالم
ي عمار طاهر لـ بجامعة بغداد االكاد
ــيــة (الــزمـــان) امس (ان اقــامــة اكــاد
الــشــرقـيــة لـلــتــدريب االعالمي خــطـوة
بـاالجتاه الصـحيح وال سيـما اذا كانت
مــنـبـثــقـة من قــنـاة لـهــا بـاع طـويل في
االعالم مــثل قـنــاة الـشـرقــيـة) واضـاف
الكـات االعالمـيـة وخـاصـة طــاهـر(ان ا
الــــشــــبـــاب بــــحــــاجـــة الـى الـــتــــدريب
ـــتـــواصل وفق احـــدث الـــتـــقـــنـــيــات ا
ستجدات احلـديثة لالطالع على اخر ا
فـي اجملــال االعالمي. يــقـــيــنــا ان هــذه
اخلـطـوة تكـتـمل عنـدما تـتم عـلى ايدي
خــبــراء مــتــمــرســ في هــذا اجملــال).
ـشـهـد االعالمـي بـحـاجة مـتـابـعـا (ان ا
مــاسـة الى االرتــقـاء بـالــعـمل االعالمي
ــهـنــيـة ــعـايــيـر ا من حــيث تــطـبــيق ا
ــســـتـــجـــدات وااللـــتــزام ومـــواكـــبـــة ا
بــالـسـلـوك االعالمـي الـرصـ وخـطـوة

الشرقية ستكون في هذا االجتاه).
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واكــدت الـتــدريـسـيــة في كـلــيـة االعالم
بـاجلـامـعـة الـعـراقـيـة الـدكـتـورة سـحـر
خـليـفة لـ(الزمـان) امس اهميـة وفائدة
ــيـــة في تـــأســـيس مـــثل هـــذه االكـــاد
تـطـويـر وتـأهـيل الـعـامـلـ فـي االذاعة
والـتلـفـزيون مـوضحـة(امر غـير مـخفي
انـنــا في اجلـامـعـة نـركـز عـلى اجلـانب
النظري خاصة وان اغلب االساتذة من
جــيـل مــا قــبل الــتــقــنــيــة في حــ ان
الصحافة واالعالم يعتمدان اليوم على
الـتقـنية فـالطـالب عند تـخرجه سـيجد
فـرقاً ب ما درسه نـظريا وب الواقع)
مـضيفة (ولهـذا بدأنا االن في اجلامعة
ووفــقــا لــتــوجـيــهــات وزارة الــتــعـلــيم
ـنـاهج ونـركـز على الـعـالي نـغـيـر في ا
اجلــانب الـعـمـلـي بـنـسـبــة تـكـاد تـصل
ـئــة) مـشـددة (ان تــأسـيس اربــعـ بــا
ـــيـــة مـــهـم والـــتـــدريب هـــذه االكــــاد
االعـالمي الــعـــمـــلي مــهـم لالعالمـــيــ
الـشباب الن  معـظم جامعاتـنا ال تمتلك
ادوات الــتــدريب الــتــقــنــيــة احلــديــثــة
كـاالسـتـوديـوهـات واخملـتـبـرات ولـهـذا
الــســـبب جنــد فــارقــاً بـــ الــصــحــفي
الــــعــــراقي واخلــــلــــيـــجـي في مــــجـــال
استخدام اساليب التحرير احلديثة).
واشــار اســتــاذ مــادة فــلــســفــة الــلــغـة
الــعـربـيــة بـكــلـيـة االداب في اجلــامـعـة
ـسـتـنـصـريـة الدكـتـور مـحـمـد حـس ا
ــتـردي الـذي عــلـوان (في ظـل الـواقع ا
تـــشـــهــده وســـائل االعـالم اخملــتـــلـــفــة
هني في مستوى والـتراجع القيمي وا

ية لـتأهيل وتـطوير سـتضـعها االكـاد
مـــهــارات الــعــامـــلــ فــيـــهــا من خالل
ـيـة من اختـصـاصات مـاتـقدمـه االكاد
فـي تـلـك اجملـاالت). واشــار الالمي (ان
ـقبـلـة سـتشـهـد بروز الـفـترة الـقـلـيلـة ا
اســـاتــذة مــتـــخــصـــصــ في مـــجــالي
االذاعــة والـتـلــفـزيــون من خالل تـقـد
ـوضـوعـيـة والـعـلـمـيـة الـتي ـنـاهج ا ا
ـستمع العراقي شاهد و ا يـحتاجهـا ا
و الـــعــربي واالجــنـــبي وذلك من خالل
ـــيـــة من مـــايـــقـــدمه اســـاتـــذة االكـــاد
اطـروحات جتـسد مدى حـصولـها على
مـعـلـومـات دقـيـقـة في اطـار الـسـيـاقات

الـــــعــــامـــــة لـــــلــــمـــــنـــــاهج االذاعـــــيــــة
والـتلـفزيونـية) موجـها( تـهنئـة جلميع
الـعامل في قـنوات الشرقـية على هذه
ـبادرة االذاعية والتلـفزيونية من قبل ا
ـبـدع الــكـبـيــر االسـتـاذ راعي االعـالم ا
زيد من سـعد البزاز متمن للجميع ا
االبــداع لــلــنـهــوض بــاالعالم الــوطـني
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واكــد الــتــدريـــسي بــجــامــعــة تــكــريت
ـشـهـداني (ان اهـمـية الـدكـتـور سـعـد ا
مـبادرة مجمـوعة قنوات الشـرقية لفتح
ــيــة لـــلــتــدريب االعـالمي تــأتي اكـــاد

انـطالقـا من تطـلع اجملـموعـة الى ابراز
الـدور الـفــاعل لالعالم كـمـهـنـة تـتـطـلب
ــيــة وخــبــرة عــمــلــيــة مــهــارات أكـــاد
ومـــهـــاريـــة لـــربـط الـــتـــدريب االعالمي
بـــجــمـــيع االعـالمــيـــ الــعـــامـــلــ في
ـــا فــــيــــهـــا مــــؤســـســــات اجملــــتـــمـع 
ــؤسـســات الــسـيــاســيـة والــثــقـافــيـة ا
واالجـتماعية .كما تسعى اجملموعة من
ـــــبـــــادرة الى ان حتـــــقق خـالل هــــذه ا
لـنفسها مـركزا علميا مـتقدما في مجال
الـــتــدريب االعالمي لـــتــزويــد االعالمي
بــاصـول اخلــبـرة وتــأهــيـله لالنــخـراط
الــنـاجح في سـوق الـعــمل في قـطـاعـيه

االداء االعـالمي  اصبح لزامـا ايجـابيا
ـية ان يـكـون هـنـاك من يـؤسـس الكـاد
ـتــوازن والــســلـيم تــنــهض بــاالعــداد ا
واالتــــقـــان االفــــضل اللــــيــــات الـــعــــمل
االعالمـي لـــتــــخـــرج لـــنــــا نـــخــــبـــة من
ــهــنــيـــ لــيس فــقط في االعالمـــيــ ا
حــسن االداء الـبــرامـجي في احلـوارات
والـلقاءات والـتقاريـر بل يجب ان يتقن
ـعارف هـارات اخملـتـلـفـة وا االعالمـي ا
االخـرى الداعـمة والسـاندة لـلشخـصية
االعالمــيـة كـاالتــكـيت والــبـروتـوكـوالت
ـــراســــيم والـــقـــوانــــ واالنـــظـــمـــة وا
وغـيـرها اي يـعرف مـن كل شيء شيـئاً
لــيـكــون االقـدر عــلى حتــقـيق الــصـورة
الــفـضـلـى لالعالمي الـنــاجح وتـلك هي

طلوبة مستقبال). ية ا مهمته االكاد
وقـال نـقـيب الـصـحـفـيـ الـسـابق عـبد
الـله الالمي (أن خطوة رئيس مجموعة
ـسـتـقـل االسـتـاذ سـعـد الـبزاز االعالم ا
الكات الـفـنـية تـأتي في ضـوء حـاجـة ا
والـعـلـمـيـة الـعامـلـة في قـنـاة الـشـرقـية
الـعراقيـة وغيرها الى تـطوير الـعامل
ــنــاهـج الــعــلــمــيــة في الـــقــنــاة والى ا
ـــــيــــة اضــــافـــــة الى دراســــة واالكــــاد
االخـــتـــصــــاصـــات الـــعـــلــــمـــيـــة الـــتي
ـيــة في مـخــتـلف ســتـعــرضـهــا االكـاد
االخـتصـاصات الـعلمـية والـفنـية التي
ــيـات تــدرس في اجلــامــعــات واالكــاد
الـنموذجـية في مخـتلف انحـاء العالم).
واضــاف الالمي لـ(الـزمــان) (ان الـبـزاز
ـيـة يأتي رأى ان تـأسـيس هـذه االكـاد
ـية بـوضع اخلـطوط الـعـلمـيـة واالكاد
الــنــاجــحــة الـــتي يــحــتــاجــهــا جــمــيع
الـــــعـــــامــــلـــــ فـي مــــجـــــالـي االذاعــــة
والــتـلــفـزيــون وفي مـخــتـلف الــقـنـوات
الـعراقيـة والعربيـة واالجنبيـة وتطوير
االختصاص وفق االسس العلمية التي

اخلــاص والـعــام وفي مـيــادين االبـداع
بادرة كـما تـتضـمن ا االعالمـي والفني
الـسعي لـتحـقيق الـتنـميـة البـشرية في
ــواصــفـات تــطـابق اجملــال االعالمي 
ــيـة) مــضـيــفـا مــعـايــيـر اجلــودة الــعـا
ية في اطار (وبالتاكيد ستعمل االكاد
هنية اربع قـيم اساسية هي االلتزام با
ــمــارسـة ــصــداقـيــة في ا الــعــالـيــة وا
ـــان بـــحـــريـــة الــراي االعـالمــيـــة واال
ـسـتـقل واحـتـرام والـتـفـكـيـر الـنـقـدي ا
االخــتالف والــتــعــدديــة والــراي االخـر
واالنــفـــتــاح عــلى الـــثــقــافــات االخــرى

واحترامها).

أوضـــحت مـن خاللـــهـــا خـــطـــورة هـــذه
األلـعـاب وما تـشـكله من تـهـديد حـقـيقي
ـواطـن الـعـراقي عــلى صـحــة وسالمـة ا
كــونــهـا تــســهم في قــتل فــرحــة الــعــيـد
بــإصـابـات قـد تــكـون بـالــغـة تـؤدي إلى
نــتـائج وخــيـمـة يــصـعب مــعـاجلــتـهـا),
واضــــاف ان (الـــدائــــرة ســـجــــلت خالل
الــعـطـلـة ايـضـا  615 حــادث مـخـتـلـلف
مــــنـــهـــا  241 حــــادث مـــروري). كــــمـــا
وســجـلت مــسـتــشـفى جــراحـة اجلــمـلـة
الـعـصبـية 275 حـالـة طارئـة واصـابات
بــــــالــــــرأس واحلـــــــبل الـــــــشــــــوكـي من
بـيـنـهــــــــــا 150  حـادث سـيـر وسـقوط

من اماكن  مرتفعة. 
ـستـشفـى وليد ونـقل البـيان عن مـدير ا
خــــالــــد احلــــيــــالـي قــــوله ان (طــــوار
اسـتقبـلت خالل العـيد اصابـات باحلبل
الــــشـــــوكي والـــــدمــــاغ) الفـــــتــــا الى ان
ــسـتــشــفى سـجل 275 حــالـة طــارئـة (ا
خالل الــعــطـلــة من بــيـنــهـا 150 حــادث
سـير وسقوط من اماكن مرتـفعة مقسمة
بـواقع 40 اصـابـة حلوادث الـســـــــــــير
و 110  اصــابــة لــلــســقـوط مـن مـرتــفع
فـضـــال عن اصـابـتـ بـالــرأس نـتـيـجـة
الــــرمي الــــعــــشــــوائي) مــــوضــــحــــا ان
ـــســتـــشــفى ســـجل ايـــضــا عـــشــرات (ا
االصــابـات بـالــرأس نـتــيـجـة الــتـعـرض
لـشـدة خارجـية بـيـنهـا حـوادث الشـجار
وغــيـرهـا فـضال عن 27جــلـطـة دمــاغـيـة
وردت لـلـمـستـشـفى) وتـابع احلـيالي ان
ـسـتشـفى اجرى 427 فـحص مـفراس (ا
لـلراس لـلحـاالت الطـارئة الـواردة اليـها
ــسـتــشــفــيـات واحلــاالت احملــولــة من ا
االخـــرى). وفي ديـــالـى اعــلـــنـت دائــرة
صـحـة احملافـظـة عن تـسجـيل حـدث هو
االول مـن نوعـه مـنذ  10سـنـوات. وقـال
مــديـــر اعالم صــحــة احملـــافــظــة فــارس
الـــعــــزاوي لـ (الـــزمـــان) إن  (ديــــالى لم
تـسجل اي حالـة اصابة لألطـفال بسبب
الـعـاب الـصـجم في حـدث هو االول من

نوعه منذ  10سنوات). tO∫ سواح في مناطق ترفيهية dð

ية الشرقية fOÝQð∫  سعد البزاز يعلن تأسيس أكاد
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ـرجعـية الـديـنيـة العـليـا عـلى لسـان وكيـلـها الـشيخ عـبد بنـبرة مـتـذمرة وحـادة تسـاءلت ا
ـأساة الـعراقـي الـتي مضى عـليـها أكـثر من عـقد ونصف هـدي الكـربالئي: ما احلل  ا
دوية التي العقد? وهم مـحرومون من أبسط مـستلزمات احلـياة بالرغم من صرخـاتهم ا
ـدن لـكـنـهـا لم تــنـفع في حتـريك ضـمــيـر مـيت لـطـبـقـة إكـتـظت بـهـا شـوارع وســاحـات ا
ا سـيـاسيـة قـدر لهـا أن تمـسك زمـام امورنـا ومع ذلك لم يـسـترجع الـعـراقيـون شـيئـا 
ـا تـمـنـوه  ومـتـأكـد من ان هـذه فـقـدوه  وال أظن في قـابل األيـام يـتـحـقق لـهم بـعـضـا 
ـرجـعـيـة فال أحـد من الـذين الـطـبـقـة لن تـسـتـحي وهـي تـسـمع تـوبـيـخـا تـسـتـحـقـه من ا
ـقــود يـرى في نـفـسه مـســؤوال عـمـا حـدث كل يـلـقي بــالالئـمـة عـلى غـيـره ـسـكـون بـا
ـنطق ونفكر بطريـقة مسؤولة ووطنية نوال ما لم نرجع الى ا وسيبقى احلـال على هذا ا
سؤول سـتحيـلة اذا ما تـوافرت االرادة الصـادقة  . ومـع ان احللول واضحـة وليسـت با
غـيـور وجريء ويـتطـلع لفـعل تـاريخي يـحفـر له مكـانا أثـيـرا في ذاكرة الـعراقـي فـاألمر
بحاجة لـرجال يضعون الـعراق نصب عيونـهم وليس دول اجلوار وينتـشلون الفقراء من
بــؤسـهم ولــيس تـخـلــيص أحـزابــهم من مـآزقــهـا وبـنــاء وطن ولـيس تــشـيـيــد شـقق عـلى
ـرجعيـة بوصـفها ضـمير توسط . ويـتسـاءل البسـطاء من النـاس: اذا كانت ا شـواطيء ا
ن يـصـفـون االمـة تـسـأل عـن احلل لـهـذه الـعـقـدة الـتي فـشل فـي فك ألـغـازهـا الـكـثـيـر 
أنـفسـهم بـأهل احلل والـعـقد عـلى اخـتالف مـشاربـهم احلـزبـية والـعـقـائديـة فـمن يـعرف
احلل ? فـلماذا امـتهنـتم السيـاسة اذا كـنتم غيـر قادرين علـيهـا وهل من لبيب يُـقدم على
رجعية تعرف مفاتيح احلل لكنها تنأى بنفسها عن شاركة في ادارة اخلـراب?. أبدا ا ا
اخلـوض في مسـتنـقعـات آسنـة وال تريـد مـحاورة من ال قـيمـة او وجدان لـهم وال ترغب
ـقدسة ان يـتجاهلـها تافه. فـلم تخلـو أي من خطبهـا من رسائل غيـر مباشرة ـشورتها ا
ـغا أغـلق آذانهم وأعمى لـلسيـاسي تـدلهم فـيها الـى الطريق الـقو لـكن الطمع في ا
ـا جـنوا من مـال وتنـاسـوا اللـعنـات الـتي ستـطاردهم أبـصـارهم وبصـائرهـم  ففـرحوا 
ـباشر من الكـالم ال ينفع مع هذه ـرجعيـة ان غير ا عـلى مدى التـاريخ . وعندمـا أيقنت ا
الطبقـة عبرت عن انزعاجها الذي كـتمته لسنوات لتـحثهم على التوقف عن غيهم ووضع
الله تعالى بـ عيونهم والعراقي في ضمائـرهم  فالعراقي كر وغيور وشهم يستحي
ا ال يـستـحق . ويـبقى الـسـؤال ما احلل? وهل هـو صعب أن تـصفه الـشعـوب االخـرى 
لهذه الدرجـة التي نقبل أن يظل العـراق على حاله من دون التفكيـر بشكل جاد بانقاذه ?
 وأرى ان احلل لـيس كـذلك  لـكنه لـيس بـيـد السـيـاسيـ الـذين قـذفتـهم الـصدفـة لـهذا
اجملـال فـمـنـهم من رأى في الـسـيـاســة جتـارة  ومـنـهم من الزال يـعـمل لـتـرسـيخ اقـدام
الطـائفـة في الـسلـطة ومـنهم ال هم له اال ازاحـة من هم في الـسلـطة مـهمـا كانت األثـمان
وان حتـالف مع الـشـيـطان  ومـنـهم من ال يـعـنـيه من الـسـيـاسة سـوى اجلـاه والـسـلـطان
ـال  وقـلـة اولـئك الـذين بـصـمت حتـتـرق قـلـوبـهم ولـكـنـهم غـيـر قـادرين عـلـى مـواجـهة وا
عـاصفة قـصار الـنظر . ومع ان حـياتنـا صارت أزمات تـلو اخـرى والتي ال حتل نرحـلها
حـتى غـدا مسـتـقـبلـنـا عـبوة ضـخـمة قـابـلـة لالنفـجـار بشـرارة بـسـيطـة كـما لـلمـسـتقـبل 
ال ما يتعذر حسابه استهلك اجلـميع أكداسا من الكالم السياسي الفارغ وانفق من ا
راجـعة مـا فـات ولم نضع هـذه الـفكـرة أمـام التـفكـيـر العـملي لكـنـنا لم نـفـكر لـلحـظـة 
ـيـ ـراجـعـة اذا وضـعت عـلى طـاولـة األكـاد ــان ان هـذه ا وأحـلف أمـامـكم بـأغـلظ األ
والـقانـونـي وبـعض من مـحتـرفي الـسيـاسـة من غيـر احلـاليـ سنـتـمكن مـن تشـخيص
مـواطن اخلـلل الـتي شُـخص بـعضـهـا بـاألصل  والـتـشخـيص من شـأنه حتـديـد اآللـيات
العملـية للحل .  بأمس احلاجة لفكر عملي وليس لعبارات انشائية
ا فـيها من الـعالج جلسد نـخره سرطان فيهـا من البريق أكـثر 
احملـاصـصـة والـكل يـدري كـيف (جـيـرت) األحـزاب والـتـيارات
ــكــون والــتــوازن مــؤســســات الــدولــة حلــســـابــاتــهــا بــذرائع ا
والـشـراكـة والـتـوافق  لـنـجب بـطـريـقـة اجـرائـيـة عن الـسؤال :

كيف نتخلص من احملاصصة?

اذا نحن من االفراد  والدول التي ال تذكر مـبدعيها  او تستذكرهم إال دائما اتـساءل  
في مـناسـبـات " يتـيـمة "? .. واالمـر ذاته  جنـده في وسـطنـا الـصـحفي واالعالمي  فال
ـبـادرات في مـشوارهـا الـفني ـهـمة  وشـخـصـيات  ا نـأتي عـلى ذكـر اصحـاب االقالم ا
ضـمون .. وهذا قصور  باستثـناء اشارة هنـا  او هناك  دون الغوص فـي الفحوى وا
ن اعطوا  نسجله عـلى انفسنا  واتمـنى ان يكون القادم من االيام والسـن اكثر وفاء 
فـطواهم النـسيان .. عـطلة العـيد كانت اربـعة ايام  ثم اضـافت لها " اقـدار" العطل التي
نعرفها  فـأصبحت عشرة ايام  بعضـنا استغلها في السـفر  وآخرون في استكمال ما
تـأخـر من اعـمـال الـبـيت  وغـيـر هـذا وذاك  كـانـت فـرصـة لـتـبـادل الـزيـارات الـعـائـلـية 
ـا ذكـرت ال ن ( قـضم ) من الـعـطـلـة الـطـويـلـة  اجـزاء صـغـيـرة   وشـخـصــيـا كـنتُ 
تــســتــحق االشــارة  والـــعــتب عــلى درجــات احلــرارة  الــتي وصــلت حــد " الــشــواء " 
فأرغمـتني على ان اكون ( بيوتي ) فكانت مـناسبة ألعطي جل الوقت  إلعادة  ( ترتيب )
مجموعـات من اجملالت والصحف العربيـة والعراقية  التي احتـفظ بها  وبالتالي كانت
فرصـة لتصـفح بعضـها واالبحـار في موضـوعاتها  واعـمدتهـا واسماء كـتاب لهـم منزلة
رحـوم " مصطفى ام هني فتوقـفت امام اسم الكاتب الـشهير ا خاصة في وجدانـي ا
" وهـو رمز صحـفي كبـير في مـصر والوطن الـعربي  جتـاوزت شهـرته  محيـطنـا لتصل
الـى العالم من خالل احـداث عاشهـا في عهد خـالد الذكـر الرئيس جـمال عبـد الناصر 
ـيـا في وقـتـهـا  ال مـجـال الى ذكـرها في وادت الى سـجـنه في قـضـيـة اخـذت صـدى عا
ـا بـسبب وازع ذاتي  حيـز هـذا الـعمـود .. لـقـد توقـفت ازاء اسم " مـصـطفى امـ " ر
اومن الالشعور االنـساني  حيث وصفني استـاذنا حسن العلـوي وهو يقدم كتابي " فم
مـفـتـوح .. فم مــغـلق " بـأنـني من مــدرسـة " مـصـطـفـى امـ " وهـو وصف شـعـرت ازاءه
بالذعر  لـكني لم اتدخل في سطور االستاذ العلوي  فـأين انا من ينوع الصحافة  الثر
" مـصـطـفى ام " الـذي اتـشـرف ان اكـون حـارسـا عنـد بـوابـته الـصـحـفـية  ولـيس من
ن ال يعرف " طالب مدرسـته العـظيـمة .. لكن مـا بالـيد حـيلـة  فللـعلـوي الكـبيـر رؤاه ! و
مـصـطـفى امـ " السـيـمـا من اجلـيل اجلــديـد من الـصـحـفـيـ واالعالمـيـ   اذكـر انه
"صحـفي وكاتب مـصري من موالـيد الـقاهرة   1914وتوفي  1997 ولـد وشقيـقه التؤام
ـصـري (سـعـد زغـلـول) وألـتـحق بـكـلـيـة ) في مـنـزل خـال والـدتـهـمـا الـزعـيم ا (عـلى أمـ
تحـدة للدراسـة  بجامـعة (جورج تاون) (احلـقوق)  1953 ثم سافر بـعد ذلك الواليـات ا
ـصر ليـعمل مدرساً اجـستيـر في العلـوم السيـاسية عام  1938 ثم عاد  ليحـصل على ا
ادة الصحـافة باجلامعة األمريكـية بالقاهرة مدة أربع سنـوات... كانت الصحافة عشقه
وعـشق شـقـيـقـه" عـلي "  فـأصـدرا أول مــجـلـة لـهـمــا وهـمـا الزاال في الـثـامــنـة بـعـنـوان
ـوضـوعـات (احلـقـوق) ثم (الـتـلــمـيـذ) و(األقالم) .. وهي مـجالت اعـتــمـدت  عـلى نـقل ا
نشورة من هـنا وهناك  لكـنها دلت على محـبتهما لـلصحافة  وفي عام  1930 أنضم ا
ـجـلة (روزا الـيوسف) ثم أشـترك مع (مـحـمد الـتابـعي) في إصدار مـجلـة (آخر للـعمل 
ســاعـة) وفـي عـام  1944 أصــدر األخــوان  " مـصــطـفـى وعـلي امــ " الــعـدد األول من
جـريـدة (أخبـار اليـوم) ثم بـاع لهم الـتابـعي مـجلـة (آخر سـاعة) لـتـصبح ضـمن مؤسـسة
(أخـبار الـيوم) الـصحـفيـة حـتى  إعالن تأمـيم الصـحافـة في عام  1961 لـتصبح دار
(أخـبار الـيوم) مـلكـاً للـدولة. كـان مصطـفى أم صـحفـيا بـارعا يـعشق مـهنـته  يتـصيد
ثابرة ويسعى وراء األخبار ويحملها الى حيث يعمل  يتمتع بقدر كبير من اإلصرار وا
اخلــبـر أيــنــمــا كـان وكــان أول بــاب ثـابـت حـرره بــعــنــوان "ال يـا شــيخ" في مــجــلـة روز
اليـوسف...كـتب مـصـطـفى أمـ عـدة أعـمـال لـلـسيـنـمـا مـنـهـا: (فـاطـمة) 1947 مـعـبودة
اجلـمـاهـير)  1967 و(سـنة أولى حب) 1976وحتـولت روايـاته (صاحـب اجلاللة احلب)
و(ال) إلى مسـلسالت تـليـفزيـونيـة في األعوام  1978و 1994من اقـوال  مصـطفى ام :
جـانيـة الـتعـليم ومـجـانيـة الدواء يـنـسون أن يـضيـفوا الـيـها مـجانـية (ان الـذين ينـادون 
احلب) و(الذين لم يعـرفوا طعم حب أمهاتـهم   لم يذوقوا أحلى شهـد خلقه الله والذين
ا لم يـستمـتعـوا بحب نسـائهم كـالذين لم يذوقـوا السـكر) و( احليـاة ال تتـوقف أبداً .. إ
ـوتـون ..األبنـيـة تشـيد تتـجـدد دائمـاً كل شيء فـيـها يـتـغيـر ويـتبـدل .. الـبشـر يـولدون و
ال يفـقدون روحهم في الطـريق وما أتعس الذين وتنهـار ) و (أكثر الذين يـجرون وراء ا
غـطاة جماال أكـثر من جمال يعيشـون بال روح!) و (إننا نـتخيل دائمـا أن وراء األشياء ا
ـكشوفـة  فاخلـيال دائمـا أروع من الواقع) و(كل مـحنـة مرت بي مألت كأسي األشـياء ا
ان) و (إنـني بـطبـيعـتي رأسـمالي في أحـزاني أحـتفظ بـهـا كلـها الـفـارغة بـالصـبـر و اإل

لنفسي و اشتراكي في سعادتي أوزعها على كل الناس!
} } }

هذه ومضات سـريعة عن " مصطفى ام " الذي حتتفل به مصر سنوياً ترى اليس في
الــعـراق من امـثـاله .. ألم يـكن (ابــراهـيم صـالح شـكـر روفـائـيل
بطي سلـيم حسون عبـد القادر اسماعـيل نوري ثابت فيصل
حــسـون تــوفـيق الــسـمــعـاني  ابــراهـيم حــلـمي الــعـمـر  االب
أنـستـاس ماري الـكـرملي)  وغـيرهم .. وغـيـرهم من يسـتحـقون

االستذكار كأشخاص رفعوا راية القلم والرأي في العراق?

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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