
موقع  اختاروا  بغداد  اىل  العبا�سية  اخلالفة  انتقلت  عندما 
اعتنى  وقد   .. قري�ش  من  للمنحدرين  مدفنًا  احلايل  الكاظمية 
فيها بنو العبا�ش اعتناًء بالغًا تكرميًا ملوتاهم .. عند ذاك �ساع 

ا�سمها بني النا�ش مبقربة قري�ش ..
حممد  وحفيده  الكاظم  مو�سى  اجلليلني  االمامني  دفن  وعند 
اجلواد )عليهما ال�سالم( عرفت بالكاظم والكاظمني والكاظمية 

واجلوادين ..
والجله فقد جعلوا حول هذه املقربة ومرقدي االمامني �سورا .. 
عند ذلك اخذ اهل بغداد بنقل موتاهم اىل هذه املنطقة وجعل 
لهم حق الدفن خارج هذا ال�سور فا�سبحت مقربة عامة جلميع 
النا�ش . لذا احتاجت هذه املدينة النا�سئة اىل عمال يقومون 
بدفن االموات فبنوا بيوتًا ب�سيطة يف اطرافها حيث ا�سبحت 
اىل  باال�سافة  هذا  ومعي�ستهم  ك�سبهم  االموات  دفن  مهنة 
الذين ميتهنون حرفًا اخرى ، كالزراعة والنقل النهري والبناء 
والب�ستنه .. اما الذين يف داخل ال�سور فهم املقيمون يف داخل 

املقربة فمنهم املوظفون على نفقة اخلالفة العبا�سية ..
ويقول:-  باحلديث  الكويف  م�سلم  حممد  اال�ستاذ  وي�سرت�سل 
خليطًا  كانوا  الذين  �سكانها  وكرث  بغداد  تو�سعت  وعندما 
الميتون  من  عديدة  ارها�سات  حدثت  واالعاجم  العرب  من 
يف  املنا�سب  لبع�ش  وت�سلموا  �سوكتهم  فقوة  ب�سلة  للعرب 
الدولة والتجارة وق�سمًا من زمام االمور يف ال�سلطة واحلياة 
االجتماعية ف�ساخوا و�سمخوا .. فاأخذ العرب يتململون ليجدوا 
بع�ش  جاءت  ذلك  عند  ال�سائقة  هذه  من  خمرجًا  الأنف�سهم 
فيها  لهم  فبنوا  الكاظمية  مدينة  اىل  نازحة  العربية  القبائل 
من  حية  )ابو  منها  التي  قبائلهم  باأ�سماء  واأ�سموها  حارات 
وابو هيازع  والكنعانية وكنانة  وال�سمريات  واالنباريني  طي 

واجلبور وال�سيبانية والعقيلية وال�سادة املدافعة وغريهم ..
اما بالن�سبة ملدينة الكاظمية فقد ا�سبحت قبلة انظار التجار 
اال�رس  من  العديد  اليها  وهاجرت  احلرف  وا�سحاب  والك�سبة 
وهم خليط من اجلن�سيات من مدن الدنيا فتوغلوا يف املدينة 
و�سكنوا يف مناطق عديدة منها وبنوا دوراً وخانات وحمالت 
يف الثغرات الواقعة بني حارة واخرى ، وبذلك ا�سبحت مدينة 
كبرية ن�سبيًا و�ساعت امل�سالح فيها وامتهن النا�ش ا�سافة اىل 
ما كانوا عليه مهن اخرى ك�سناعة اجللود يف املنطقة التي 
جاء ا�سمها من تلك احلرفة “الدبخانة” ويف مكان اخر �ساعت 
بالقطانة  املنطقة  ف�سميت  وت�سنيعه  وبيعه  القطن  جتارة 
وهناك �سناعة اخرى هي �سناعة االكواز التي كانوا اربابها 
ل�سهرتها  كنانة  كوز  املنطقة  تلك  و�سميت  كنانة  قبيلة  من 
وموقعها اليوم قرب “املنطقة ال�سناعية حاليًا” وقد اندثرت 
ا�سماء  اما بالن�سبة لالأزقة فقد اخذت حتمل   .. من زمن بعيد 
�ستى ن�سبة اىل �ساكنيها من املتنفذين وارباب العمل وبع�ش 
التجار ممن راق لهم على منوال احلارات القدمية التي حتمل 
ا�سماء الع�سائر العربية ، ولكن تلك اال�سماء مل تدم فعند غياب 
اآخر  ا�سم  اندثار املهنة يختفي اال�سم ليظهر  او  ال�سخ�ش  ذلك 

وعلى   .. مهنته  باأ�سم  او  يليه  الذي  ال�سخ�ش  با�سم  عنه  بداًل 
او  )الكنجلي  كزقاق  االأزقة  ا�سماء  على  ناأتي  املثال  �سبيل 
او تو�سرتي( واغلب  ال�سو�سرتي  او  القندهاري  او  اال�سرتبادي 
اهل  وحنكة  الزمن  وحماها  اندثرت  االعجمية  اال�سماء  هذه 
باأ�سماء  اجلديدة  االدارية  التحديدات  �سمن  ودخلت   ، البلد 
فال  بقي  الذي  القليل  اما  �سابقًا  عليها  كانت  كما  عربية 
ال�سواح  رحال  حمط  الكاظمية  ا�سبحت  وقد   .. الذكر  ي�ستحق 
كثريين  اليها  والوافدين  معتقداتهم  جميع  على  الزائرين  او 
او  ال�سالم(  )عليهما  ال�رسيفني  االأمامني  قربي  زيارة  بهدف 
قري�ش  املدفون �سمن مقربة  القا�سي  يو�سف  ابي  زيارة قرب 
التجار  بع�ش  اخذ  والأجله   .. اهله  قبور  زيارة  اىل  ا�سافة 
لتكون  اخلانات  ابناء  خالل  من  ينتفعون  االموال  وا�سحاب 

ماأوى لل�سياح والزوار وامل�سافرين والتي منها :
اجلانب  من  املفيد  �سارع  يف  يقع   : جرموكة  خان   -  1
احل�سينية  هو  االن  مكانه   : ليلة  خان   -  2 حاليًا  ال�رسقي 

االفغانية والدور املجاورة لها .
3 - خان فرمان : مكانه حاليًا خلف املدر�سة االيرانية يف 

مدخل �سوق اال�سرتبادي .
: يقع بالقرب من املدر�سة اخلال�سية يف  4 - خان جركالة 

نهاية �سوق اال�سرتبادي.
حملة  اىل  املوؤدي  الفرع  منت�سف  يف  يقع  �رسيع:  خان   -  5

ام النومي وهو قائم حلد االن .
زقاق  مدخل  ال�سالم  �سيدلية  خلف  يقع   : ال�سادة  خان   -  6

ال�سادة .
7 - خان اال�سرتبادي يقع يف �سوق اال�سرتبادي مقابل باب 

القبلة لل�سحن ال�رسيف .
نظراً  البياع  عمارة  االن  مكانه  تقع   : اليهودي  خان   -  8

الندثاره .
نظراً  الدفاعي  عمارة  االن  مكانه   : الع�سافري  خان   -  9

الندثاره .
عربات  وجود  اثناء  ا�ستعمل   : الدروازه  باب  خان   -  10
حاليًا  مكانها  الكاريات  وحمطة  للخيل  ا�سطباًل  الكاري 

عمارة الق�ساب .
املح�سورة  املنطقة  �سابقًا  مكانه   : الكابويل  خان   -  11
مابني املدر�سة االيرانية واحل�سينية االفغانية و�ساحة بارود.

وبعد ان ا�سبحت الكاظمية مدينة كبرية ن�سبيًا لذا كان البد 
من ايجاد و�سيلة لتعليم وتثقيف النا�ش ولو ب�سورة مب�سطة 
مدار�ش  التوجد  حيث  واحل�سينيات  املدار�ش  بناء  طريق  عن 
لل�سفاء  داراً  فيها  �سيد  قد  انها  اال  الوقت  ذلك  يف  حكومية 
ال�سناعية  املنطقة  “يف  املدينة  خارج  للمجانني  و�سجنًا 
احلالية” وجعلوه ماأوى للمعتوهني وامل�سابني باالمرا�ش ..

املال  ذوي  قبل  من  �سيدت  فقد  واحل�سينيات  املدار�ش  اما 
العربية  اللغة  فيها  تدر�ش  لكي  اخلرب  اهل  من  واملتربعني 

وال�رسف والنحو والتف�سري وكانت الدرا�سة ت�سمل مرحلتني :
القراءة  فيها  يتلقون  حيث   : البلوغ  �سن  دون  لالطفال   -  1
اجلوامع  بع�ش  وي�سغلون  “املاليل”  الكتاتيب  يف  والكتابة 

لتلقي درو�ش  2 - احل�سينيات: وجعلوها  ال�رسيف.  وال�سحن 
اللغة العربية وال�رسف والنحو واحلديث وتف�سري القراآن الكرمي 

ولبع�ش امل�سائل الفقهية وال�رسعية ..
وقد �سميت املدار�ش واحل�سينيات احليدرية واخلال�سية – واآل 

يا�سني..
وكان باال�سافة اىل املقربة التي تقع �سمن ال�سور “ال�سحن 
للزيادة  نظراً  النا�ش  لعامة  مقابر  هناك  كانت  ال�رسيف” 
ذلك  يف  واجلوامع  واخلانات  الدور  وبناء  بالنفو�ش  الهائلة 
الوقت فقد انح�رست �سيئًا ف�سيئًا تلك املقابر العامة اىل خارج 
دائرة  االن  تقع عليه  احمر” الذي  “تل  وا�ستقرت يف  املدينة 
اىل  النا�ش  جلاأ  وبعدها   .. االطفال  حماية  وم�ست�سفى  الربيد 

الدفن يف املنطقة املعروفة مب�سجد )براثا( يف العطيفية ..
قائاًل:  الكاظمية  عن  الوردي  الرتاثي خليل  الباحث  ويحدثنا 
الذي  املركز  مكونًا  الكاظمية  مدينة  ال�رسيف  املرقد  يتو�سط 
.. حيث  العمائر واال�سواق واملحالت واالطراف  تتجمع حوله 
ينعطف نهر دجلة العظيم من مدخل �ساحية التاجي انعطافًا 
اىل  متجهًا  املدينة  حول  ملتفًا  الغربي  اجلنوب  نحو  قويًا 
الغرب ثم ينحدر جنوبًا نحو بغداد من داخل العطيفية “مقابل 
وراءه  تاركًا  حاليًا”  الكاظمي  املح�سن  عبد  ال�ساعر  متثال 

املدينة على �سكل �سبه جزيرة دائرية بديعة ..
وكانت الكاظمية يف و�سط غابة جميلة من النخيل واال�سجار 
ال�رسيف  ال�رسيح  فاأن   .. القدمي  تخطيطها  عن  واما  البا�سقة 
يقع و�سط املدينة ويكون القاعدة لتنظيمها وحتيط بال�سحن 
احلرف  ا�سحاب  وحمال  اليدوية  وامل�ساغل  العامة  اال�سواق 
خا�سة  ازقة  اي�سًا  ال�سحن  وحول  بينها  ويقع  وال�سناعات 
نطاق  ياأتي  ثم   .. واخلدم  ال�سدنة  من  اال�رساف  بيوت  ت�سم 
اخر يدور حول النطاق االول ب�سورة غري منظمة يحوي بيوت 
املدينة  حمالت  حيث  االعظم”  “ال�سواد  النا�ش  من  العامة 
من  االجانب  �سكن  النا�ش  هوؤالء  ويتخلل   .. الكبرية  االربعة 
ازقة  هوؤالء  من  ولكل  واالفغان  واالتراك  والهنود  الفر�ش 
ت�سمى  بيوتهم  فيه  تتجمع  “طوق”  عقود  او  “درابني” 
املعروفة  االطراف  مقاهي  البيوت  تلك  وتتخلل  باأ�سمائهم 
بطرافتها وبع�ش احلوانيت ومعامل الن�سيج ال�سغرية اليدوية 

التي كانت املدينة م�سهورة بها منذ زمن طويل..
حملة  كل   .. كبرية  اربعة  حمالت  اىل  مق�سمة  املدينة  وكانت 
تق�سم اىل عدة اطراف ح�سب �سعتها . وكل طرف كانت فيه عدة 
ازقة “درابني” ت�سمى باأ�سماء ال�سطان امل�سهورين . او ال�سكان 
القدماء يف املحلة . وكان يف املحلة عدد من العقود “عكد” 
وقد ت�سمى هذه املحلة او الطرف با�سم واحد من العقود اي�سًا 
دربونة  هي  الكاظمية  يف  تزال  وال  دربونة  ا�سيق  وكانت   ..
)اجل�سي(  ا�رسة  دربونة  ثم  القطانه  حملة  يف  )الكنجلي( 
الربحانية التي يبلغ عر�سها مرتاً واحداً وعليها طاق تقع يف 
حمل التل قرب احل�سينية احليدرية .. وكانت الكاظمية م�سورة 
بجوار  القبائل  بع�ش  ا�ستوطنتها  وقد  بالدائري  ا�سبه  ب�سور 
ذلك ال�سور من داخل املدينة وخارجها وكان هوؤالء هم خط 

الدفاع عنها اذ تعر�ست للغزو مناخلارج.

يف  ال�رسيعة  التغيريات  من  متعاقبة  موجات  ع�رسنا  �سهد 
العديد من مناحي احلياة، وح�سل ال�سيء ذاته يف االإعالم. 
م�ستجدات  �سل�سلة  �سهدنا  االأخرية  الثالثة  العقود  فخالل 
�سواء  اجلماهريي،  االت�سال  ور�سائل  اأمناط  يف  ومتغريات 
االإعالم الر�سمي اأو اخلا�ش، �سملت اللغة واملحتوى وبالتايل 
اأّثرت على القدرة على االحتواء والتوجيه مبا يف ذلك قوانني 
اإنت�سار  و�رسعة  مدى  على  اأّثرت  كما  والن�رس،  املطبوعات 
االإعالم  كان  عقود،  ثالثة  ور�سائلها.قبل  االإعالم  و�سائل 
والن�رس  املطبوعات  قوانني  حتكمه  اأحاديا  موجهًا  العربي 
كان  اإذ  االأمنية،  املنظومة  من  االإعالم جزءاً  ترى يف  التي 
يتم حماية مباين االإذاعة والتلفزيون بقوات ع�سكرية منعًا 
لالنقالبات التي غالبا كانت تبداأ من االإذاعة.اأّما يف 2011 
من  مثاًل  القاهرة  يف  بداأت  التغيريات  اأن  كيف  �سهدنا  فقد 
ميدان التحرير ومّهدت لها اأجهزة الهاتف املحمول الذكية 
اأعقاب  يف  يتداعى  بداأ  كان  القدمي  االإعالم  و)الالبتوبات(. 
ال�سحافة  هجرة  من  تالها  وما  اللبنانية  االأهلية  احلرب 
تتخل�ش  اأن  بهدف  وباري�ش  لندن  اإىل  اخلا�سة  املطبوعة 
من قيود القوانني واملمار�سات الر�سمية وحتى املجتمعية، 
مع اأن بع�سها كان ميول ليكون جزءاً من موروث احلروب 
اأعقبت  وقد  العربية.  اجلبهة  على  وال�سيا�سية  االإعالمية 
موجة ال�سحف املهاجرة ظاهرة �سدور ال�سحف االأ�سبوعية 
املطبوعات  قوانني  حتديث  من  م�ستفيدة  التابلويدز-   –
اخلا�ش  للقطاع  �سمحت  والتي  الت�سعينات  مطلع  والن�رس 
بامتالك هذا النوع من االإعالم. ثم اكت�سى النمط امل�ستحدث 
�سورة غري جذابة، واإن كانت اأحيانًا �سائعة، ملا ا�ستجد من 

ر�سد االأخبار ال�سارخة اأو اأحيانًا اإفتعالها.
وخروقات  ال�سخ�سية  االأفراد  حرية  انتهاك  ذلك  ورافق 
متنفذين  اإىل  �سعوداً  �سحفيني  يد  على  للقوانني  وا�سحة 
ا�ستغلوا �سحافة االإثارة لغايات �سخ�سية  يف مراكز �سلطة 
ظهور  ذلك  اأخرى.واأعقب  اأحيانًا  و�سيا�سية  اأحيانًا 
الف�سائيات يف الن�سف الثاين من ت�سعينيات القرن املا�سي 
حاملة معها تغيريات جوهرية يف اأمناط التوا�سل وحمتواه 
جعلت  التي  ال�سيا�سية،  االإعالمي/  القوة  حت�سيل  ويف 
البع�ش ي�سبهه بقنابل نووية �سغرية من حيث قّوة تاأثريها 

اأن�سار االإعالم التقليدي يف الردع ال�سيا�سي. 
توظيف  يف  وا�سح  ب�سكل  التقليدي  االإعالم  جنح   -  1
فاإن  لذلك  موؤ�س�ساته.  خدمة  يف  اجلديدة  االت�سال  و�سائل 
قدرة  مع  جذريا  �سيتغري  م�ستقبال  اجلديد  االعالم  �سكل 
م�ستخدميه على قلب املوازنة والتعدي على قامات االعالم 

التقليدي، الذي ما زال ميتلك القدرة وال�سهرة واخلربة.
2 - هناك مبالغة كبرية يف دور االعالم اجلديد يف التاأثري 

على العملية ال�سيا�سية يف العامل العربي.
اجلديد  االعالم  يف  العربية  احلكومات  دور  يزال  ال   -  3
التوا�سل  مواقع  يف  احلكومي  الوجود  يوؤدي  قد  غام�سا. 
ففي  ال�سيا�سية.  املداوالت  �سكل  تغيري  اىل  االجتماعي 
لو�سائل  مثايل  توظيف  هناك  كان  اذا  القريب،  امل�ستقبل 
ف�سيكون هناك  العربية  احلكومات  قبل  اجلديد من  االعالم 

وجه اآخر خمتلف متامًا لالعالم اجلديد عما نعي�سه اليوم.
�سيجر  العربي  العامل  يف  املدين  املجتمع  تاأ�سي�ش   4-

االنتباه من االعالم اجلديد اىل ال�سارع ال�سيا�سي احلقيقي.
يف  وارجتاال  ملحوظا  وان�سيابا  كبريا  تخبطا  واليوم،نرى 
انخراط  حال  االجتماعي.ويف  التوا�سل  مواقع  يف  الطرح 
الطرح  فاإن  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  يف  النا�سطني 

من  اكرب  مرحلة  اىل  �سي�سل  وغريه  تويرت  على  ال�سيا�سي 
خطاب  اىل  املدين  املجتمع  الفكري.و�سيوؤ�س�ش  الن�سج 
�سيا�سي جديد و�سيكون له بطبيعة احلال اأثر يف املداوالت 

القائمة اليوم على مواقع التوا�سل االجتماعي.
ويف البداية لعبت قنوات اإخبارية- كقناة �سي ان ان- دوراً 
اأن  البع�ش  مثاًل، حتى ظن  االأوىل  اخلليج  رئي�سًا يف حرب 
على  خيوطها  وحتبك  �ساعة   24 برنامج  عرب  تتم  احلرب 
التي  واحلروب  االأزمات  توايل  ذلك  على  �ساعدها  االأثري، 
 11 �ساركت بها قوى دولية من حرب اخلليج اإىل هجمات 
�سبتمرب 2001 يف الواليات املتحدة وتداعياتها، حتى اإذا 
الناطقة  فيها  مبا  الف�سائيات  كانت  العربي(  )الربيع  جاء 

بالعربية حا�رسة بقوة.
فبع�سها ت�ستخدمها جهات متمكنة مالكة لقنوات اإعالمية 
�سخمة وجاهزة لتعبئة الراأي العام بهدف خدمة م�ساحلها 
القنوات  بع�ش  ا�ستقطبته  ما  ظل  املختلفة.ويف  وغاياتها 
من  واجهته  ما  ظل  يف  واأي�سا  امل�ساهدين  ماليني  من 
لها  تعر�ش  وخماطر  امليداين،  بالعمل  كبرية  معوقات 
بث  له  تعر�ش  الذي  املتعمد  الت�سوي�ش  وكذلك  املرا�سلون، 
امل�سوؤولية  حيال  �سافية  اأجوبة  واإ�ستنباط  القنوات،  بع�ش 
يف  القنوات  بع�ش  بها  وقعت  مهنية  واأخطاء  حوادث  عن 
اإذا كان بع�سها يقع  التحقق من امل�سادر واملعلومة، وما 
واحللقة  مدرو�سة.  اأجندة  هي  اأم  املهنية  الهفوات  اإطار  يف 
بوالدة  جت�سد  ال�رسيعة  االإعالمية  امل�ستجدات  يف  الثالثة 
االإخبارية  االإلكرتونية  باملواقع  اإبتداء  اجلديد،  االإعالم 
املتمثلة   )Citizen.Journalism(املواطن و�سحافة 
املجتمعي  االإعالم  بو�سائل  مروراً  والتعليقات،  باملدونات 
منها  اجلهاز  اأ�سحى  التي  الذكية  الهواتف  لفورة  وانتظاراً 
جمموعة اإعالمية واإت�سالية متكاملة باآفاق تقنية ال حدود 
على  ا�ستجد  الذي  هذا  وكل  بداياتها.  يف  زالت  ما  واإن  لها 
يفر�ش حتديات  اأخذ  ووظيفته  ولغته  اأدواته  وغرّي  االإعالم 
باالإمكان  يعد  فلم  واالإبداع.  لالجتهاد  مفتوحة  جديدة 
اأي  اأو  احلكومية  الن�رس  قوانني  خالل  من  باالإعالم  التحكم 
ون�ساأت  �سطوتها  ت�ساءلت  التي  التقليدية  املقيدات  من 
ناأخذها  اأن  علينا  ينبغي  جديدة  اعتبارات  جانبها  اىل 
االإعالم  و�سائل  بني  املناف�سة  فاإن  �سك  ودون  باحل�سبان. 
و�سائل  مل�سلحة  متيل  اجلديدة  االإعالم  وو�سائل  التقليدية 
يعد  ومل  ال�سحافيني.  واملواطنني  االجتماعية  االإعالم 
املواطنني  جتاهل  التقليدية  االإعالم  و�سائل  باإمكان 
ال�سحافيني، والمقاطع فيديو )الهواة( على يوتيوب، اأو اأية 
معلومات اأخرى تتدفق عرب و�سائل االإعالم االجتماعية. بل 
ي�ستخدمون  املحرتفني  التقليديني  ال�سحافيني  معظم  اإن 
للتوا�سل مع جمهورهم بطرق  االإعالم االجتماعية  و�سائل 
التقليدي  االإعالم  جناح  جتاهل  الميكن  ذلك  ومع  جديدة. 
ب�سكل وا�سح يف توظيف و�سائل االت�سال اجلديدة يف خدمة 
موؤ�س�ساته. لذلك فاإن �سكل االإعالم اجلديد م�ستقباًل �سيتغري 
جذريًا مع قدرة م�ستخدميه على قلب املوازنة والتعدي على 
قامات االإعالم التقليدي الذي ما زال ميتلك القدرة وال�سهرة 
واخلربة .كما يظل االإعالم اجلديد اليوم متاأثراً ب�سكل كبري 
امل�ستخدمني  جل  اإن  التقليدي.  االإعالم  رجاالت  قبل  من 
التقليدية  ال�سحف  كتاب  هم  )تويرت(  يف  املوؤثرين 
اال�ستثناءات  بع�ش  مع  االإخبارية،  القنوات  يف  والعاملون 
يكتبه  ما  على  بناًء  تويرت  يف  العام  الراأي  يتحرك  حيث   ،
امل�ستخدمون اأ�سحاب االأعمدة يف ال�سحف ومقدمو الربامج 
احلوارية، وما زالوا هم املرتبعني على عر�ش االإعالم اجلديد.

اأن�سار االإعالم اجلديد

يف  عليه  كان  ملا  يعود  ولن  ادواته  غري  االعالم  ان   –  1
ال�سابق خا�سة وان ال�سارع العربي كان يتعامل مع اعالم 
قالت  اجلماهري  فان  العربي  الربيع  يف  ولكن  ر�سمي، 

كلمتها.
موجة  �سن�سهد  لكننا  للوراء،  العودة  ال�سهل  من  لي�ش   –  2
على  واال�سا�سي هو  االكرب  والرهان  االعالمي  التطرف  من 
اعالم  انه  عليه  نطلق  ان  املمكن  من  الذي  البديل  االعالم 
الفقراء واالعالم املتحرر الذي جلب له املاليني والذي يعرب 
و�سيلعب  الرقيب،  مبق�ش  املرور  دون  خالله  من  املواطن 
يبقى  ولكن  املال،  �سلطة  �سطوة  عن  بعيدا  حا�سما  دورا 
ال�سوؤال عن االجندات ال�سيا�سية التي قد تلعب وت�سيطر على 

هذا االعالم.
يف  احلا�سم  الدور  لها  �سيكون  العربية  الثورات  ان   –  3
منذ  منها  عانى  التي  القيود  من  العربي  االعالم  حترير 
الثورات �سيزداد تاثريها تدريجيا ولكن  عقود طويلة، لكن 
عليها،  املفرو�سة  القيود  بازالة  تتحقق  ال  االعالم  حرية 
حرا  اعالما  ت�سمن  ال  ولكنها  االعالم  حترر  قد  فالثورات 

حقيقيا.
ال�سيا�سية  القيود، وممار�سة احلرية  اأزالت  الثورات  – ان   4

حتتاج ملقومات، فكذلك احلال بالن�سبة لالعالم.
قوية  و�سيلة  االجتماعية  االإعالم  و�سائل  اأ�سبحت   –  5
مثلما  عامة.  احلريات  وعن  ال�سحافة،  حرية  عن  للدفاع 
و�سائل  عجزت  حيث  اخلام�سة  ال�سلطة  متثل  اأ�سبحت 
االإعالم التقليدية عن لعب دورها. من هذه الروؤية ا�ستطيع 
اأمام  اأ�سري اىل عدم جدوى احلديث عن �سمود التقليدي  ان 
اجلديد على قاعدة حلبات امل�سارعة احلرة واأحكام ال�رسبة 
القا�سية، بل هي بكل تاأكيد الدعوة املفتوحة للتكامل بني 
الو�سيلة االإعالمية وبني التكنولوجيا املعا�رسة واال�ستفادة 
من هذا االبتكار باعتباره فر�سة �سانحة وعطية مواتية اذا 
ما لقيت من يتماهى معها بعقل متفتح قادر على اال�ستثمار 
تكتنف  التي  املتغريات  عن  غافل  وغري  امليدان،  هذا  يف 
مربع  حتى  وال  املوؤ�س�سة  م�ستوى  على  لي�ش  العام  امل�سهد 
القطر الواحد، بل هو العامل االأو�سع الذي ا�سبحنا واأم�سينا 
خالل  ومن  النقال  الهاتف  جهاز  على  زر  باإ�سارة  نالم�سه 
التي التعد وال حت�سى. فاالإعالم  العنكبوتية  ال�سبكة  عوامل 
متغريات  يف  ي�ستثمر  وان  يتجدد  ان  على  قادر  التقليدي 
التكنولوجيا املعا�رسة ويف اآليات التوا�سل املتجددة، وان 
يعرب بها ف�ساءات القارات بان�سيابية م�ستفيدا من هذا الكم 
الهائل من االأدوات التي جتعله اقوى، ان هو ثابر من اجل 
احل�سول على التميز وعلى قدم التفرد يف تطوير املحتوى 
االإعالمي.. ن�سا و�سياغة، �سورة وحركة، �سكال وم�سمونا، 
روؤية ور�سالة، لغة وطرحا، فكرا وحداثة، بحثا واإمعان نظر، 
او  متجددة  او  قدمية  كانت  الو�سائل  واأما  ومعاجلة،  نقال 
ومن  املرحلة  ا�ستيعاب  على  القادرين  يد  يف  فهي  جديدة 
على  املبني  املنا�سب  القرار  اتخاذ  على  القدرة  ميتلكون 
اال�ستق�ساء العلمي لتطبيق اف�سل الو�سائل من اجل اإي�سال 
ب�سكل  اريد  التي  ال�سورة  ت�سل  وحتى  االإعالمية.  الر�سالة 
اف�سل يف العالقة بني املحتوى وبني الو�سيلة دعونا نقرتب 
يف  االأحداث  �سخونة  حيث   2011 العام  خما�ش  من  اكرث 
او  التقليدي  ب�سكليه  االإعالم  من  جعلت  العربية  املنطقة 
ما  على  امل�ستوى  عايل  الرتكيز  هو  بل  نظر،  حمط  اجلديد 
تبثه هذه الو�سائل من معلومات متالحقة ويف تدفق ال نظري 
له تقريبا يف �سنوات �سابقة، وكلنا تابعنا مواقع التوا�سل 
تابعنا  كما  اجلديد  االإعالم  و�سائل  من  وهي  االجتماعي 

القنوات التلفزيونية وهي من الو�سائل التقليدية.

�سكري  حممود  يد  على  وتلمذ  ببغداد،  امل�ساجد  حلقات  يف  ن�ساأ 
الدين  وجنم  جميل  اآل  اجلليل  وعد  النائب  الوهاب  وعبد  االلو�سي 
الواعظ. بداأ يقراأ لكتاب عرب يف ال�سام وم�رس يف �سحفيا وعمالئها، 
جريدة  يف  �سنة   )17( وعمره  مرة  الأول  ال�سحافة  ميدان   واقتحم 
"ما بني النهرين" و"النوادر"  و"النهر".  ا�سدر عام 1913 يف 25 
منها  ي�سدر  مل  املعارف"  "�سم�ش  ا�سماها  ا�سبوعية  جملة  ني�سان 
"الرياحني" ال�سهرية  اىل جملة  فانتقل  فقط.  عددا  اثنى ع�رس  �سوى 
منيب  ابراهيم  ال�ساعر  �ساحبها  وك��ان  حتريرها  رئا�سة  ليتوىل 
تعطلت عند  انها  اال   1914 اذار عام   27 الباجه جي و�سدرت يف 
 1915 عام  عليه  القب�ش  القي  كما  االوىل.  العاملية  احلرب  اندالع 
ونفي مع الوطنيني اىل االنا�سول اال انهم اكتفوا بار�ساله اىل �سجن 
مي�ش  ومل  ب�سدمة  وا�سيب  ا�سهر.  اربعة  هناك  مكث  حيث  املو�سل 
ابيه  على  الطاعون  ان ق�سى مر�ش  بعد  ا�سهر  االوىل  ال�سدمة  على 
وامه وجدته يف ثالثة ايام فقط.  عرف ابراهيم مبعار�سته ال�سديدة 
للمو�سل  لنفيه  وكان  البالد،  يف  احلاكم  والرتقي(  )االحتاد  حلزب 
الذي دفعه الرائه احلرة وهو ملا يزل �سابا يافعًا.  وبعد  الثمن  هو 
عاد  احزانه  احلرب  �سنوات  طوت  ان  وبعد  االحتاديني،  مد  انح�سار 
�سهرية  "النا�سئة"  جملة   1921 عام  االول  كانون   2 يف  فا�سدر 
اىل  الباعثة  الفكرة  "ان  يقول:  االول  عددها  يف  كتب  وقد  جامعة، 
ان�ساء هذه املجلة امنا هي خدمة النا�سئة اجلديدة بكل ما يفيد ن�رسه 
ويح�سن ذكره من مقاالت اجتماعية وفوائد تهذيبية وفنون جديدة 
 – و�سئون مفيدة وغري ذلك من العرب والعظات وال�سوارد وال�سذرات 
لعلمنا بحاجة البالد – والبالد يف اول ن�ساأتها اىل مثل هذه املباحث 
التي تزيد يف تربية العقول وتغذية النفو�ش وت�سمية العواطف. ويف 
التي  الوعود  عن  يغني  امل�ستقبل  يف  خطتنا  من  مثال  اجل��زء،  هذا 
غدت  حتى  مقدماتهم،  يف  ذكرها  من  يكرثوا  ان  ال�سحفيون  اعتاد 
من اال�سياء التافهة التي فلما يهتم بها القراء. ومعاذ اهلل ان تظهر 
يف غري مظهرنا لندعي الكمال يف هذه الن�رسة ال�سغرية.. وامنا نحن 
نعمل بكل ما فينا من قوة وما يرباعنا من مادة على ان نتقدم يف 
التح�سني من طريقة الن�سوؤ واالرتقاء، وهي امثل طريقة عرفها العلم 
حتى اليوم..".  مل ت�سدر النا�سئة اكرث من ثالث مرات، اذ كان عددها 
االخري يف �سباط 1921 ويعود ال�سبب اىل "املادة" واخل�سارة التي 
"ان  تعر�ش لها حيث كتب يف ال�سفحة االخرية من كل عدد يقول: 
املجلة مهما كانت عظيمة يف ال�رسق ال ت�ستغني عن املنا�رسة. وان 
عاود  تنا�رسها.  ان  �رسوري  املطالعة  ت�ستحق  تراها  التي  املجلة 
مرة ثانية جتربته، فا�سدر يف 27 كانون االول عام 1922 جريدة 
ال�سيا�سي  املعرتك  دخل  اجلديدة" حيث  "النا�سئة  ا�سماها  ا�سبوعية 
"وكان ذلك  ال�سيا�سي، وكتب مالحظاته وعواطفه،  النقد  اىل  واجته 
يثبت ا�سلوبا جديدا يف ال�سحافة العراقية و�سفه الباحثون انه كان 

رائدا فيه من خالل ر�سم ال�سورة باطار انيق ولغة خمتارة".

الكاظمية.. اعتمدها العباسيون مقبرة لهم واتخذها الناس مزارًا ومركزًا تجاريًا
د. حنان عباس خيرالله

د.ياس خضير البياتي

مل تكن اجلرمية االخرية يف املو�سل من قبل التحالف الدويل 
قيادات  واإجالء”  ل�”انقاذ  حماولة  اإال  املدنيني  ق�سف  يف 
التي  االنت�سارات  “داع�ش” االإجرامي من املدينة بعد  بتنظيم 
اجزاء  ال�سعبي وحترير غالبية  االأمنية واحل�سد  القوات  حققتها 
مبقا�ساة  وموؤثرة  �سارمة  م�ساعي  تكون  ان  يجب   ، املدينة 
العراقية  الدولة  ارتكبتها.  “جميع اجلرائم” التي  التحالف عن 
مطالبة باأن تخرج من �سمتها وتتخذ موقفا حازما وحا�سما 

جتاه هذه املجازر واخلروقات امل�ستمرة .
غ�ش  حال  يف  وهي  عليها  ال�سكوت  الميكن  كبرية  اجلرمية 
التحالف  ي�ستمر  �سوف  اجلنايات  هذه  مثل  عن  الطرف 
االرهابيني  على  اخلناق  ت�سييق  بعد  املو�سل  يف  بجرائمه 
للتحالف  اجلوي  الق�سف  ايقاف  املطلوب    . قواتنا  قبل  من 
والذي  “فورا”  االمريكية  املتحدة  الواليات  بقيادة  الدويل 
ودفنهم  املدنيني  من  املئات  واإ�سابة  ا�ست�سهاد  يف  ت�سبب 
ا�ستددعاء  النواب  جمل�ش  من  ي�ستدعي  فيما  االنقا�ش،  حتت 
التحقيق  جمريات  على  واال�رساف  للتحقيق  االمنية  القيادات 
على  التاآمر  م�ستوى  اإىل  ترقى  النها  اخلروقات  بتلك  للنظر  و 
العراق من قبل دول اأجنبية داعمة لالإرهاب ومعروفة بعدائها 
يف  مبا�رساً  �سببًا  كانت  التي  التاآمرية  ومواقفها  للعراق 
اأعقبت �سقوط  م�سل�سل قتل العراقيني على مدى ال�سنوات التي 
اإزاء  البعث عام2003. االمم املتحدة اعلنت عن قلقها البالغ 
املو�سل  يف  كبرية  ب�رسية  خ�سائر  وقوع  عن  حتدثت  تقارير 
يف  كبرية  م�سوؤولة  وقالت    . الدويل  التحالف  غارات  ب�سبب 
حتدثت  التي  بالبيانات  دمت  �سُ اإنها  بالعراق  املتحدة  االأمم 
“خ�سائر فادحة يف االأرواح”، بعد تاأكيد مقتل ما ال يقل  عن 
عن 200 �سخ�ش يف غارة جوية �سنها االئتالف الدويل بقيادة 
الواليات املتحدة .وقد �سبق ما ثبت ب�سكل غري قابل لالنكار 
–بعملية   2014 �ستمرب   26 يف  قامت  التحالف  قوات  ان 
خبيثة ا�سفرت عن قتل عدد من اجلنود العراقيني وقد مت العثور 
على جثث اجلنود واملقاتلني الذين قتلهم طريان التحالف اثر 
احرتام  عليه  الدول  التحالف  لطريانه.   اجلوية  الغارات  تلك 
التدخ�ُّل  وعدم  اأرا�سيه،  ووحدة  العراق،  و�سيادة  ا�ستقالل، 
القانون  لقواعد  كبرياً  حتدِّيًا  ِّل  ُي�سك� الأن�َّه   ، العراقيِّ ال�ساأن  يف 
، ومبادئ االأمم املتحدة ذات ال�سلة بال�سيادة الوطنّية،  الدويلِّ
واحرتام احُلُدود الدولّية لدولة ُموِغلٍة يف التاريخ، ورا�سخة يف 
الالزمة  القانونّية  االإجراءات  تفعيل  اإىل  والدعوة   . ح�سارتها 
ملالحقة ُمرتِكبي هذه اجلرائم، وتقدميهم للعدالة، وبناء �رساكة 
طويلة املدى حتى بعد حترير كامل االأر�ش العراق�ّية، والق�ساء 
على داع�ش نهائيًا التدخل ال�سكلي لطريان التحالف الدويل يف 
هذا  يف  وا�سحًا  اإ�ستفزازاً  ميثل  نينوى  يف  اجلارية  املعركة 
الوقت الغر�ش منه دفع القوات امل�سلحة امل�ساركة يف القتال 
مما  الهجوم  عند  املطبق  احل�سار  وفك  االن�سحاب  او  للتوقف 
 . االإرهابية املحا�رسة  القيادات  الع�رسات من  �سي�سهل هروب 

هذه العمليات ا�سبحت مك�سوفة للقا�سي و الداين .

مبدعون
من العراق اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد .. مقاربات التعايش واالختالف

إبراهيم صالح شكر .. 

جرائم مع سبق اإلصرار

عبد الخالق الفالح 

أقالم حرة

التعدي  ب�سبب  لها  النا�ش  اإحرتام  بغداد  �سوارع  فقدت 
والقانون  والعرف  ال�رسع  يقبله  ال  ب�سكل  ار�سفتها  على 
على  بال�سري  حقه  يف  املواطن  حقوق  كل  وا�ستبيحت 
فاليوم  وال�سيارات  العجالت  من  لنف�سه  حماية  الر�سيف 
اىل  ويذهب  الر�سيف  على  مي�سي  ان  اليحب  منا  من 
ال�سوارع نظيفة واليرى  ان يرى  ال�سوق ومن منا اليحب 
جند  فقد  ال�سارع  يف  ترمى  التي  واالو�ساخ  االزدحامات 
الكثري من املواطنني اعتادوا ال�سري يف ال�سارع ولي�ش على 
 ، والب�سطيات  املحالت  ب�سائع  من  امتالأ  الذي  الر�سيف 
اإذ اأن اأغلب مدن العامل تهتم احلكومات وال�سعوب مبظهر 
مدنها وبجمالية حدائقها و�سوارعها وا�سواقها وهذا ياأتي 
من حالة الرقي التي لديها لكن االأمر يف العراق يختلف 
على  التجاوزات  حيث  جداً  بائ�ش  مدننا  فمظهر  متاماآ 
وكاأننا  واال�سواق  العامة  وال�ساحات  واالر�سفة  ال�سوارع 
ح�سارة  متتلك  التي  الرافدين  بالد  غري  بالد  يف  نعي�ش 
حتدثت  الو�سوع  هذا  وعن  ال�سنني  اآالف  امتدت  عريقة 
الينا �رسيحة من املجتمع العراقي وعن معاناتها من هذه 

الظاهرة ... منظر غري ح�ساري 
م�سطفى ع�سام �� موظف يف اأمانة بغداد يقول / اإن هذه 
على  �سلبية  ونتائج  منظرا غري ح�ساري  تعطي  الظاهرة 
الكثرية  وتنقالتي  االمانة  يف  عملي  خالل  ومن   .. بلدنا 
يف ال�سوارع اأرى اأن التجاوز على االر�سفة بداأ ياأخذ مدى 
وا�سعًا بعد عام 2003 اي بعد �سقوط النظام البائد وحتى 
لكن  العقوبات  وفر�ش  االنذارات  من  الرغم  وعلى  يومنا 
من دون رادع يردع ا�سحاب هذا التجاوز واملتجاوزين 
املتجاوزين  ولكن  احد  رزق  نقطع  ال  ان  نتمنى  ونحن 
الياخذون بالن�سائح واالر�سادات فباتوا يعرقلون حركة 
ظاهرة  من  يعاين  العراق  فان  معروف  هو  وكما  ال�سري 
اأن  احلكومة  وعلى  �ساعة  كل  بل  يوم  كل  االزدحامات 
عربة  جتعلهم  عقوبة  املتجاوزين  هوؤالء  على  تفر�ش 

لغريهم .
تقول �سعاد علي / مدر�سة » املواطنون انف�سهم يف بع�ش 
االحيان جندهم �سد فكرة اخالء الر�سيف وال�سبب رخ�ش 
على  العاملون  يعر�سها  التي  وال�سلع  الب�سائع  ا�سعار 
الر�سيف وكذلك اال�ستفادة من ا�سحاب املهن املوجودة 
على الر�سيف مثل )اال�سكايف و�سباغي االحذية وبائعو 
التي  املهن  من  وغريها   ) ال�ساعات  وم�سلحو  ال�سحف 
نحتاج اىل خدماتهم . يف حني يقول اأحمد ر�سن / طالب 
حق  من  لي�ش  الر�سيف  اإن   « التقني  االدارة  معهد  يف 
ا�سحاب  على  اللوم  ن�سع  ال  واننا  اجلميع  حق  فهو  احد 
التجارية  املحالت  من  الكثري  هناك  بل  فقط  الب�سطيات 
على  ب�ساعتهم  لعر�ش  الر�سيف  على  ا�ستحوذوا  الذين 
)%85( من االر�سفة يف  ان ما يقارب  االر�سفة وللعلم 
العراق م�ستغلة من قبل ا�سحاب املهن وهذا يعترب �سلبًا 
حلق املواطن يف ال�سري يف االماكن املخ�س�سة له واإحداث 

االزدحامات . 

ضياع حقوق السابلة بسبب 
التجاوز على األرصفة 

المواطن و المسؤول
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