
�شهد ع�رسنا موجات متعاقبة من التغيريات ال�رسيعة يف العديد 
فخالل  الإعالم.  يف  ذاته  ال�شيء  وح�شل  احلياة،  مناحي  من 
الثالثة الأخرية �شهدنا �شل�شلة م�شتجدات ومتغريات يف  العقود 
اأو  الر�شمي  الإعالم  اأمناط ور�شائل الت�شال اجلماهريي، �شواء 
اخلا�ص، �شملت اللغة واملحتوى وبالتايل اأّثرت يف القدرة على 
والن�رس،  املطبوعات  قوانني  ذلك  يف  مبا  والتوجيه  الحتواء 
ور�شائلها.   الإعالم  و�شائل  انت�شار  و�رسعة  مدى  يف  اأّثرت  كما 
حتكمه  اأحاديا  موجهًا  العربي  الإعالم  كان  عقود،  ثالثة  قبل 
من  جزءاً  الإعالم  يف  ترى  التي  والن�رس  املطبوعات  قوانني 
املنظومة الأمنية، اإذ كان يتم حماية مباين الإذاعة والتلفزيون 
تبداأ  كانت  ما  غالبا  التي  لالنقالبات  منعًا  ع�شكرية  بقوات 
التغيريات  اأن  كيف  �شهدنا  فقد   2011 يف  اأّما  الإذاعة.  من 
اأجهزة  لها  ومّهدت  التحرير  ميدان  من  مثاًل  القاهرة  يف  بداأت 
كان  القدمي  الإعالم  و)الالبتوبات(.  الذكية  املحمول  الهاتف 
من  وما تالها  اللبنانية  الأهلية  احلرب  اأعقاب  يتداعى يف  بداأ 
بهدف  وباري�ص  لندن  اإىل  اخلا�شة  املطبوعة  ال�شحافة  هجرة 
وحتى  الر�شمية  واملمار�شات  القوانني  قيود  من  تتخل�ص  اأن 
اأن بع�شها كان ميول ليكون جزءاً من موروث  املجتمعية، مع 
احلروب الإعالمية وال�شيا�شية على اجلبهة العربية. وقد اأعقبت 
موجة ال�شحف املهاجرة ظاهرة �شدور ال�شحف الأ�شبوعية – 
والن�رس  املطبوعات  قوانني  حتديث  من  م�شتفيدة  التابلويدز- 
هذا  بامتالك  اخلا�ص  للقطاع  �شمحت  والتي  الت�شعينات  مطلع 
غري  �شورة  امل�شتحدث  النمط  اكت�شى  ثم  الإعالم.  من  النوع 
اأحيانًا �شائعة، ملا ا�شتجد من ر�شد الأخبار  جذابة، واإن كانت 
ال�شارخة اأو اأحيانًا اإفتعالها. ورافق ذلك انتهاك حرية الأفراد 
ال�شخ�شية وخروقات وا�شحة للقوانني على يد �شحفيني �شعوداً 
الإثارة لغايات  ا�شتغلوا �شحافة  اإىل متنفذين يف مراكز �شلطة 
ظهور  ذلك  اأخرى.واأعقب  اأحيانًا  و�شيا�شية  اأحيانًا  �شخ�شية 
املا�شي  القرن  ت�شعينيات  من  الثاين  الن�شف  يف  الف�شائيات 
وحمتواه  التوا�شل  اأمناط  يف  جوهرية  تغيريات  معها  حاملة 
البع�ص  التي جعلت  ال�شيا�شية،  الإعالمية/  القوة  ويف حت�شيل 
ي�شبهه بقنابل نووية �شغرية من حيث قّوة تاأثريها يف الردع 

ال�شيا�شي.
اأن�شار الإعالم التقليدي

و�شائل  توظيف  يف  وا�شح  ب�شكل  التقليدي  الإعالم  جنح   -  1
الت�شال اجلديدة يف خدمة موؤ�ش�شاته. لذلك فاإن �شكل العالم 
�شيتغري جذريا مع قدرة م�شتخدميه على قلب  اجلديد م�شتقبال 
زال  ما  الذي  التقليدي،  العالم  قامات  على  والتعدي  املوازنة 

ميتلك القدرة وال�شهرة واخلربة.
بالتاأثري يف  اجلديد  العالم  دور  2 - هناك مبالغة كبرية يف 

العملية ال�شيا�شية يف العامل العربي.
3 - ل يزال دور احلكومات العربية يف العالم اجلديد غام�شا. 
قد يوؤدي الوجود احلكومي يف مواقع التوا�شل الجتماعي اىل 
تغيري �شكل املداولت ال�شيا�شية. ففي امل�شتقبل القريب، اذا كان 
هناك توظيف مثايل لو�شائل العالم اجلديد من قبل احلكومات 

العربية ف�شيكون هناك وجه اآخر خمتلف متامًا لالعالم اجلديد 
عما نعي�شه اليوم.

العربي �شيجر النتباه  العامل  4 - تاأ�شي�ص املجتمع املدين يف 
من العالم اجلديد اىل ال�شارع ال�شيا�شي احلقيقي.

واليوم،نرى تخبطا كبريا وان�شيابا ملحوظا وارجتال يف الطرح 
النا�شطني  انخراط  حال  الجتماعي.ويف  التوا�شل  مواقع  يف 
يف موؤ�ش�شات املجتمع املدين، فاإن الطرح ال�شيا�شي على تويرت 
الفكري.و�شيوؤ�ش�ص  الن�شج  من  اكرب  مرحلة  اىل  �شي�شل  وغريه 
له بطبيعة  و�شيكون  �شيا�شي جديد  املدين اىل خطاب  املجتمع 
التوا�شل  مواقع  على  اليوم  القائمة  املداولت  يف  اأثر  احلال 
�شي  كقناة  اإخبارية-  قنوات  مثلت  البداية  ويف  الجتماعي. 
ظن  حتى  مثاًل،  الأوىل  اخلليج  حرب  يف  رئي�شيًا  دوراً  ان-  ان 
24 �شاعة وحتبك خيوطها  اأن احلرب تتم عرب برنامج  البع�ص 
التي  واحلروب  الأزمات  توايل  ذلك  يف  �شاعدها  الأثري،  على 
 11 هجمات  اإىل  اخلليج  حرب  من  دولية  قوى  فيها  �شاركت 
�شبتمرب 2001 يف الوليات املتحدة وتداعياتها، حتى اإذا جاء 
الناطقة بالعربية  الف�شائيات مبا فيها  العربي( كانت  )الربيع 

حا�رسة بقوة.
اإعالمية  لقنوات  مالكة  متمكنة  جهات  ت�شتخدمها  فبع�شها 
م�شاحلها  خدمة  بهدف  العام  الراأي  لتعبئة  وجاهزة  �شخمة 
من  القنوات  بع�ص  ا�شتقطبته  ما  ظل  املختلفة.ويف  وغاياتها 
معوقات  من  واجهته  ما  ظل  يف  واأي�شا  امل�شاهدين  ماليني 
كبرية بالعمل امليداين، وخماطر تعر�ص لها املرا�شلون، وكذلك 
الت�شوي�ص املتعمد الذي تعر�ص له بث بع�ص القنوات، واإ�شتنباط 
مهنية  واأخطاء  حوادث  عن  امل�شوؤولية  حيال  �شافية  اأجوبة 
التحقق من امل�شادر واملعلومة،  القنوات يف  وقعت بها بع�ص 
وما اإذا كان بع�شها يقع يف اإطار الهفوات املهنية اأم هي اأجندة 

ال�رسيعة  الإعالمية  امل�شتجدات  يف  الثالثة  واحللقة  مدرو�شة. 
الإلكرتونية  باملواقع  اإبتداًء  اجلديد،  الإعالم  بولدة  تتج�شد 
 )Citizen.Journalism( املواطن  و�شحافة  الإخبارية 
الإعالم  بو�شائل  مروراً  والتعليقات،  باملدونات  املتمثلة 
املجتمعي وانتظاراً لفورة الهواتف الذكية التي اأ�شحى اجلهاز 
ل  تقنية  باآفاق  متكاملة  واإت�شالية  اإعالمية  جمموعة  منها 
حدود لها واإن ما زالت يف بداياتها. وكل هذا الذي ا�شتجد على 
الإعالم وغرّي اأدواته ولغته ووظيفته اأخذ يفر�ص حتديات جديدة 
مفتوحة لالجتهاد والإبداع. فلم يعد بالإمكان التحكم بالإعالم 
من خالل قوانني الن�رس احلكومية اأو اأي من املقيدات التقليدية 
جديدة  اعتبارات  جانبها  اىل  ون�شاأت  �شطوتها  ت�شاءلت  التي 
ينبغي علينا اأن ناأخذها باحل�شبان. ومن دون �شك فاإن املناف�شة 
بني و�شائل الإعالم التقليدية وو�شائل الإعالم اجلديدة متيل اىل 
ال�شحافيني.  واملواطنني  الجتماعية  الإعالم  و�شائل  م�شلحة 
املواطنني  جتاهل  التقليدية  الإعالم  و�شائل  باإمكان  يعد  ومل 
اأية  اأو  يوتيوب،  على  )الهواة(  فيديو  ولمقاطع  ال�شحافيني، 
معلومات اأخرى تتدفق عرب و�شائل الإعالم الجتماعية. بل اإن 
و�شائل  ي�شتخدمون  املحرتفني  التقليديني  ال�شحافيني  معظم 
الإعالم الجتماعية للتوا�شل مع جمهورهم بطرق جديدة. ومع 
ب�شكل وا�شح يف  التقليدي  الإعالم  ذلك ل ميكن جتاهل جناح 

توظيف و�شائل الت�شال اجلديدة يف خدمة موؤ�ش�شاته.
لذلك فاإن �شكل الإعالم اجلديد م�شتقباًل �شيتغري جذريًا مع قدرة 
الإعالم  قامات  على  والتعدي  املوازنة  قلب  على  م�شتخدميه 
التقليدي الذي ما زال ميتلك القدرة وال�شهرة واخلربة .كما يظل 
الإعالم اجلديد اليوم متاأثراً ب�شكل كبري من قبل رجالت الإعالم 
اإن جل امل�شتخدمني املوؤثرين يف )تويرت( هم كتاب  التقليدي. 
ال�شحف التقليدية والعاملون يف القنوات الإخبارية، مع بع�ص 

على  بناًء  تويرت  يف  العام  الراأي  يتحرك  حيث   ، ال�شتثناءات 
ومقدمو  ال�شحف  يف  الأعمدة  اأ�شحاب  امل�شتخدمون  يكتبه  ما 
الإعالم  عر�ص  على  املرتبعني  هم  زالوا  وما  احلوارية،  الربامج 

اجلديد.
اأن�شار الإعالم اجلديد

يف  عليه  كان  ما  اىل  يعود  ولن  ادواته  غرّي  العالم  ان   –  1
اعالم  مع  يتعامل  كان  العربي  ال�شارع  وان  خا�شة  ال�شابق 

ر�شمي، ولكن يف الربيع العربي فان اجلماهري قالت كلمتها.
2 – لي�ص من ال�شهل العودة اىل الوراء، لكننا �شن�شهد موجة من 
العالم  وال�شا�شي هو على  الكرب  والرهان  العالمي  التطرف 
الفقراء  اعالم  انه  عليه  نطلق  ان  املمكن  من  الذي  البديل 
املواطن  يعرب  والذي  املاليني  له  جلب  الذي  املتحرر  والعالم 
من خالله من دون املرور مبق�ص الرقيب، و�شيوؤدي دورا حا�شما 
بعيدا عن �شطوة �شلطة املال، ولكن يبقى ال�شوؤال عن الجندات 

ال�شيا�شية التي قد ت�شيطر على هذا العالم.
حترير  يف  احلا�شم  الدور  لها  �شيكون  العربية  الثورات  – ان   3
طويلة،  عقود  منذ  عاناها  التي  القيود  من  العربي  العالم 
العالم  حرية  ولكن  تدريجيا  تاثريها  �شيزداد  الثورات  لكن 
حترر  قد  فالثورات  عليها،  املفرو�شة  القيود  بازالة  تتحقق  ل 

العالم ولكنها ل ت�شمن اعالما حرا حقيقيا.
ال�شيا�شية  احلرية  وممار�شة  القيود،  اأزالت  الثورات  ان   –  4  

حتتاج اىل مقومات، فكذلك احلال بالن�شبة لالعالم.
للدفاع  و�شيلة قوية  الجتماعية  الإعالم  – اأ�شبحت و�شائل   5
اأ�شبحت  مثلما  عامة.  احلريات  وعن  ال�شحافة،  حرية  عن 
التقليدية  الإعالم  و�شائل  عجزت  حيث  اخلام�شة  ال�شلطة  متثل 
عدم  اىل  اأ�شري  ان  ا�شتطيع  الروؤية  هذه  من  دورها.  تاأدية  عن 
قاعدة  على  اجلديد  اأمام  التقليدي  �شمود  عن  احلديث  جدوى 
حلبات امل�شارعة احلرة واأحكام ال�رسبة القا�شية، بل هي بكل 
وبني  الإعالمية  الو�شيلة  بني  للتكامل  املفتوحة  الدعوة  تاأكيد 
باعتباره  البتكار  وال�شتفادة من هذا  املعا�رسة  التكنولوجيا 
معها  يتماهى  من  لقيت  ما  اذا  مواتية  وعطية  �شانحة  فر�شة 
بعقل متفتح قادر على ال�شتثمار يف هذا امليدان، وغري غافل 
م�شتوى  على  لي�ص  العام  امل�شهد  تكتنف  التي  املتغريات  عن 
املوؤ�ش�شة ول حتى مربع القطر الواحد، بل هو العامل الأو�شع الذي 
ا�شبحنا واأم�شينا نالم�شه باإ�شارة زر على جهاز الهاتف النقال 
حت�شى.  ول  تعد  ل  التي  العنكبوتية  ال�شبكة  عوامل  خالل  ومن 
فالإعالم التقليدي قادر على ان يتجدد وان ي�شتثمر يف متغريات 
التكنولوجيا املعا�رسة ويف اآليات التوا�شل املتجددة، وان يعرب 
الهائل  الكم  م�شتفيدا من هذا  بان�شيابية  القارات  بها ف�شاءات 
احل�شول  اجل  من  ثابر  هو  ان  اقوى،  جتعله  التي  الأدوات  من 
الإعالمي..  املحتوى  تطوير  يف  التفرد  قدم  وعلى  التميز  على 
ن�شا و�شياغة، �شورة وحركة، �شكال وم�شمونا، روؤية ور�شالة، 
ومعاجلة،  نقال  نظر،  واإمعان  بحثا  وحداثة،  فكرا  وطرحا،  لغة 
واأما الو�شائل �شواء اأكانت قدمية اأم متجددة اأم جديدة فهي يف 
القدرة على  املرحلة ومن ميتلكون  ا�شتيعاب  القادرين على  يد 
لتطبيق  العلمي  ال�شتق�شاء  على  املبني  املنا�شب  القرار  اتخاذ 

اف�شل الو�شائل من اجل اإي�شال الر�شالة الإعالمية. 

واخلم�شينات  الربعينات  �شنوات  حقبة  امتازت   
ال�شبعينات من القرن املن�رسم بوجود  وحتى اواخر 
ال�شينمائية  الفالم  عر�ص  دور  من  العديد  وانت�شار 
يف بغداد وبع�ص من �شواحيها ومعظم دور ال�شينما 
و�شارعي  ال�رسقي  الباب  منطقة  يف  منت�رسة  كانت 
وبع�ص  العراقيون  كان  حيث  والر�شيد  ال�شعدون 
اما�ص  لق�شاء  الدور  هذة  ترتاد  الكرمية  العائالت 
الفالم  تعر�ص  كانت  التي  الدور  وخا�شة  ممتعة 
الهادفة والر�شينة ، وكان موزعو الفالم يت�شابقون 
ويتناف�شون فيما بينهم جللب احدث الفالم واجودها 
الفالم.    هذه  بع�ص  �شباه  يف  يتذكر  منا  وكل   ،
وخا�شة  بغداد  �شينمات  اىل  الذاكرة  هذه  بنا  وتعود 

املوجودة يف قلب بغداد - الباب ال�رسقي - 
الفالم  تعر�ص  كانت  غازي  امللك  �شينما  فهذه     
�شاريل  العبقري  فلم  فيها  �شاهدت  وقد  الجنبية 
فلم  وكذلك  اخلم�شينات  يف  امل�رسح(  )ا�شواء  �شابلن 
من  م�شتوحى  امريكي  فلم  وهو   بغداد(  )حرامي 
الهندي  املمثل  بطولة  من  وليلة  ليلة  الف  ق�ش�ص 
حديقة  تو�شيع  عند  الدار  هذه  ُهدمت  وقد  )�شابو( 
المة قرب �شاحة التحرير . ويف اجلهة  املقابلة لها 
كانت تقع �شينما تاج وقد هدمت هي الخرى لتو�شيع 
ال�شارع املحاذي لها ، وعلى مقربة منها كانت تقع 
اي�شا  ازيلتا  وقد  ديانا  و�شينما  النجوم  �شينما  دار 

الركاب  نقل  من�شاة  حافالت  وقوف  مراب  لتو�شيع 
دار  �شينما  وكذلك  الر�شايف  �شينما  منها  وبالقرب 
بعد  غرناطة  �شينما  ذلك  بعد  �شميت  التي  ال�شالم 
ال�رسق  �شينما  تقع  منها  امتار  بعد  وعلى  حتديثها،  
ال�شيفي حيث كانت تعر�ص افالم  املو�شيقار حممد 
حيث  ال�شعدون  �شارع  اىل  ونذهب      . الوهاب  عبد 
ويف  اطل�ص  �شينما  وبعدها  ال�شندباد  �شينما  توجد  
اجلهة املقابلة من ال�شارع تقع �شينما الن�رس وكانت 
 . احلديثة  والجنبية  العربية  الفالم  فيها  تعر�ص 
احيا على  احلليم حافظ  الراحل عبد  الفنان  ان  علما 
اىل  ح�شوره  عند  غنائية  حفلة  ال�شينما  هذه  م�رسح 
الدار   هذه  من  مقربة  وعلى   ، ال�شبعينات  يف  بغداد 
تقع دار �شينما بابل،  ونعرج اىل �شارع الر�شيد حيث 
كانت تقع دار �شينما احلمراء ال�شيفي على مقربة من 
متثال الر�شايف وكانت تعر�ص فيها الفالم العربية 
وقد عر�ص فيها اول فلم عراقي �شميم هو فلم )فتنة 
وح�شن( من متثيل الرائد املرحوم يا�ص علي النا�رس 
واخراج حيدر العمر وقد ازيلت هذه ال�شينما وان�شئت 
مكانها عمارة لوقوف ال�شيارات مع مكاتب جتارية ، 
ال�شتوي  �شينما احلمراء  امتار منها كانت  بعد  وعلى 
البنك  بناية  ا�شبح �شمن  ومكانها  اي�شا  ازيلت  وقد 

املركزي العراقي.
 وكانت تعر�ص فيها الفالم العربية احلديثة ومنها 
ومن  الطر�ص  فريد  للمو�شيقار  اخللود  حلن  فلم 
متثيل  من  جمرما(  )جعلوين  فلم  ان  بالذكر  اجلدير 

عر�شه  منع  وقد  �شوقي  فريد  الراحل  الفنان  وانتاج 
يف ال�شينما من قبل جلنة فح�ص الفالم ال�شينمائية 
التابعة لوزارة الر�شاد يف حينه ، وقد ح�رس الفنان 
املعنية  ال�شلطات  لدى  للتو�شط  بغداد  اىل  املذكور 
مت  وقد  م�شعاه  يف  جنح  وقد  املذكور  الفلم  لعر�ص 
اآنفًا  بح�شور  ال�شينما املذكوره  الفلم يف دار  عر�ص 
احلا�رسين  جمهور  داعب  الذي  �شوقي  فريد  الفنان 
افالمه  يف  يطلقها  كان  التي  امل�شهورة  بدعابته 
ال�شينما  املتعددة  )و�رسف امي( ووقف على م�رسح 
املرحلة  هذه  ايام  من  يوم  ويف      . اجلمهور  يحّي 
اجلميلة  كنت واقفا امام دار هذه ال�شينما ومر موكب 
جال�ص  وهو  الثاين(  )في�شل  له  املغفور  العراق  ملك 
يف  يرفرف  ال�شوداء  راي�ص((   ))الرولز  �شيارته  يف 
املوكب  مقدمة  ويف  اخلفاق  العراق  علم  مقدمتها 
وعددهم  املرور  �رسطة  من  النارية  الدراجات  راكبو 
الواقفني  الراحل يحّي جمهور  �شته فقط وكان امللك 
بابت�شامته  ال�شيارة  نافذة  من  ال�شارع  جانبي  على 
كان موكب  ،  هكذا  الرباق  الالمع  املعهودة ووجهه 
ملك العراق ب�شيطا يف كل �شىء فلي�ص هناك حماية 
احلال  هو  كما  م�شفحة  و�شيارات  حر�ص  من  له 
اىل  نادرا  يخرجون  عندما  م�شوؤولينا  مواكب  يف 
امل�شفحة حتمل  ال�شيارات  امامهم وخلفهم  ال�شوارع 
ع�رسات الفراد من حر�ص احلماية مدججني بال�شالح 
الطريق  لف�شح  الهواء  يف  النارية  العيارات  ويطلقون 

وكانهم ذاهبون اىل حترير فل�شطني ال�شليبة .

واأكمل   1925 عام  الب�رسة  مدينة  ال�شامر يف  مري  في�شل جري  ولَد 
درا�شته البتدائية واملتو�شطة فيها لينتقل اىل كلية امللك في�شل الول 
واجتازها  املتفوقني  للطلبة  ببغداد  العظمية  مدينة  يف  اأ�ش�شت  التي 
التاريخ  يف  الدكتوراه  على  وح�شل  م�رس  اىل  �شافر  ثم  اأي�شا،  بتفوق 
)كلية  العالية  املعلمني  دار  يف  مدر�شا  ُعني   ...1935 العام  احلديث 
حللف  املناوئة  ملواقفه  الوظيفة  من  ف�شل  واحد  عام  وبعد  الرتبية( 
خ�ش�شت  التي  العا�رسة  الحتياط  ال�شباط  دورة  يف  واأحل��ق  بغداد، 
اإىل  لل�شفر  ا�شطر  ت�رسيحه  بعد   ،1955 العام  ال�شيا�شيني  للمف�شولني 

الكويت للتدري�ص يف معاهدها التعليمية اأوائل عام 1958.
ومل  ي�شاريا  ليرباليا  وكان  ال�شيا�شية،  الن�شاطات  يف  ال�شامر  �شارك 
لأنهم  بال�شيوعية  فاتهموه  امللكي  النظام  �شد  وكان  يوما  يتحزب 
تاأييده  اأعلن   1954 العام  ويف  وال�شيوعية،  الي�شارية  بني  مييزون  ل 
وتعاون  فيها  الدميقراطيني  عن  ور�شح  النتخابية  الوطنية  للجبهة 
كامل  راأ�شه  كان  الذي  الدميقراطي،  الوطني  احلزب  مع  كبري  ب�شكل 
اجلادرجي، ويف العام 1955 ف�شل من الوظيفة، ومنذ وقت مبكر ن�شط 
والتي  باملعلمني  نقابة خا�شة  لتاأ�شي�ص  والدعوة  املعلمني  يف حركة 
للمعلمني، ويف  اأول رئي�ص  واأ�شبح   1958 14 متوز  اأ�ش�شت بعد ثورة 
على  وزاريا  تعديال  قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم  اأجرى   1959 17 متوز 
في�شل   : وهم  تقدمي،  دميقراطي  توجه  ذوي  وزراء  باإدخال  وزارت��ه 
ال�شامر - وزيرا لالإر�شاد، وعوين يو�شف - وزيرا لالأ�شغال والإ�شكان، 
وزيرة   - الدليمي  ونزيهة  للتجارة،  وزي��را   - ال�شواف  اللطيف  وعبد 
للبلديات، ويف عهد في�شل ال�شامر، تطورت وزارة الإر�شاد، وتو�شعت فقد 
اأن�شاأ الوزير ال�شامر وكالة الأنباء العراقية )واع(، كما مت تاأ�شي�ص الفرقة 
ال�شيمفونية العراقية، ويف اأيار العام 1961 ا�شتقال ال�شامر من الوزارة 
فعني وزيرا مفو�شا للعراق يف اندوني�شيا وماليزيا على التوايل... وبعد 
كلية  يف  مدر�شا  ليعني  ال�شامر  في�شل  عاد   1963 �شباط   8 انقالب 
الرتبية  مهمات  ان  ال�شامر  الدكتور  يعتقد  بغداد.  بجامعة  الرتبية 
والتعليم يف العراق يف عملية البناء فالرتبية عمل معقد ومهمتها اإزاء 
الجتماعية،  للحياة  وتهيئته  للطفل  الطبيعة  منحتها  التي  املواهب 
وهي تعمل على تزويده مبا ميكن من تراث املا�شي وعلى توجيه عقله 
نحو امل�شتقبل وكل ما فيه من جديد وتعمل الرتبية اي�شا على ان يحب 
الطالب احلياة الروحية له، لكنها تعلمه يف الوقت نف�شه تقدير عبقرية 
القوام الخرى وتنمي فيه الطموح اىل ح�شارة عالية ان�شانية ي�شهم 
فيها جميع ال�شعوب كل ح�شب قابليته... وطبيعيا فان كل �شعب يتبنى 
واآماله  ومطاحمه  الجتماعي  وبناءه  تاريخه  يعك�ص  تربويا  نظاما 
كل  فوق  وهي  احلديث،  مبفهومها  الرتبية  هي  هذه  امل�شتقبل...  يف 
ذلك تهدف اىل تدريب نخبة يف الدارة واجلي�ص وال�شناعة والتجارة 
ذات  املراكز  لتويل  الجتماعي  الن�شاط  جم��الت  وجميع  وال��زراع��ة 
امل�شوؤولية... وطبيعيا ان الرتبية الدميقراطية تهدف اىل اختيار النخبة 
تعليمية  �شيا�شة  �شبيل  ويف  متييز...  دون  من  ال�شعب  ابناء  جميع  من 
لكي  المية  حمو  هو  لبلدنا  الول  الهدف  ان  نالحظ  ان  يجب  جديدة 
يتاح لكل مواطن ان يتمتع بنعمة التعليم وي�شتطيع يف القل ان يقراأ 
ويكتب لي�شهم بن�شيب يف المور العامة التي تقرر م�شريه، ويجب ان 
ت�شري هذه العملية مع العملية التعليمية ون�شري قدما يف عملية تو�شيع 
التعليم الثانوي واجلامعي، بحيث يجب ان تكون خطتنا حترير ال�شبي 
من حاجات املعي�شة املادية ليتعلم تعليما ابتدائيا فثانويا فجامعيا... 
اآخر املطاف يف خدمة التعليم التي نطمح اليها يف املدى  وهذا لي�ص 
البعيد، ان التعليم يجب ان يكون جمانيا يف جميع مراحله اىل جانب 
اعطاء فر�شة التعليم بجميع مراحله جلميع الراغبني وذلك عن طريق 
ومنح  الأكفاء  املدر�شني  وتهيئة  الكافية،  واملعاهد  املدار�ص  تا�شي�ص 
الإعانات املالية للفقراء املعدومني الذين ل متكنهم ظروفهم املعي�شية 

القا�شية من اكمال درا�شتهم..

اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد.. مقاربات التعايش واالختالف
د.ياس خضير البياتي

بغداد ــ متابعة

ام�سية  يف  �سيارتي  ا�ستقل  اأن  دون  وحدي  خرجت 
ومنها  ال�سري  ريا�سة  ممار�سة  فمنها  الطق�س  معتدلة 
اتاأمل ما ُخلق ، با�سرت بذلك ويف عقلي ت�سري ع�سرات 
الفكرية  النقل  و�سائل  اثقلت  حتى  واإيابا  ذهابا  الأفكار 
لغاية  ي�سري  زال  ما  وبع�سها  دقائق  ا�ستغرق  بع�سها   ،
امل�سي  ان�سيابية  ملتابعة  ال�سفل  اإىل  اأنظر  وبينما  الآن 
القدم حيث  باأمل يف  اأقع يف حفرة �سغرية وانتهي  لئال 
جذب انتباهي �سوت انني يف احد الزقة ي�سري اىل �سيخ 
باملكان  فتمعنت  الرتاث  بحنني  ممزوج  ال�سن  يف  كبري 
واذا برجل بدت على مالحمه �سفات احلزن جال�س قرب 
يل  �ستفعلني  ماذا  قائال  يحدثها  وهو  ال�سجار  احدى 
 ، هكذا  ون�سجتي  اأمامي  وكربتي  باملاء  �سقيتك  اأن  بعد 
اكرب  ان عمره  يدل على  الغريب وهو  ا�ستوقفني كالمه 
من  اقرتابها  على  حجمها  يدل  التي  ال�سجرة  عمر  من 
الربع الخري من القرن ان مل تكن مبثله فقررت القرتاب 
حتى  نحوه  تقدمت  ان  وما   ، معه  يدور  ما  ملعرفة  منه 
فقلت  يعرفني  وكاأنه  ل�سانه  على  ا�سمي  فاجئني برتديد 
يف قرارة نف�سي اهو �سديق ؟ ام قريب ؟ قلت له من انت 
وماذا تفعل هنا وكيف تعرفت على اإ�سمي فاجابني بثقة 
اإنني اأعرفك واأعرف كل اجدادك لنهم عا�سوا يف ار�سي 
انه  فاأيقنت  �سمت  ثم   .... ولكن  مياهي  من  و�سربوا 
�سخ�س �سامخ وان ما يحدث له هي واحدة من عرثات 
فركزت   ، ال�ساأن  عايل  ت�ستهدف  والتي  املدبرة  احلياة 
يف عينيه فراأيت مدينتي و�سل�سلة حياتي منذ ولدتي ، 
ف�ساألته من اأنت يا كبري ال�ساأن لأرى فيك نف�سي وعائلتي 
قال يل ب�سوت   !!! والفرات وح�سارات بالدي   ودجلة 
احلدث  من  متفاجئ  اأنا  وبينما  )العراق(  انني  عذب 
ال�سعب  اأبناء  بع�س  خيانة  من  �سئمت  لقد  ال�سيخ  اكمل 
من  تبقى  ما  عن  لأبحث  ال�سم�س  غروب  بعد  وخرجت 
الوطنيني الذين يع�سقوين ويحرتمون �سيادتي ف�سعقت 
وانحنيت اإىل الأ�سفل حتى قبلت يدية وقلت له ان �سعبك 
اأجلك  للت�سحية من  لك يف كل زمان ولن يتوانى حلظه 
وقد  البع�س  من  م�ستاء  انك  اعلم  وانا  كنا  ملا  فلولك 
اأغلقت بابك ولن ت�ستقبلهم لنهم خانوك وها انت تعاتب 
لتوهبنا  �سيدي  يا  معي  فقم   ، اأر�سك  يف  ن�ساأت  �سجره 
الأمل فتدفئنا ب�سم�س ادبك عند اإح�سا�سنا بالربد وتوثق 
لنا ربيع تاريخك عند ارتفاع درجة احلرارة ، افتح بابك 
العريق الذي �سمد قرون اأمام املعتدين وام�سح دموعك 
اأ�سحاب  فاأنت عزيز يف كل مكان يتواجد فيه مبغ�سيك 
الزعامة  كر�سي  اإىل  تعود  انت  ارجوا   ، والهوان  الذل 
العربية وجتعل الآخرين ينحنون حل�سارتك و�سهدائك 
كما انحنوا لك يف قرون �سابقة ، �سيدي يا عراق ل زال 
الغلبية يع�سقوك وينوون اعمارك لريوك دوما باإ�سراقك 
وزهوك والقك وكلهم تفاين وت�سحية ابدية مهما خذلتك 

المم واعرتتك عوا�سف �سحاريهم املنكوبة .

مبدعون
من العراق دور السينما في بغداد.. حكايات وذكريات وشجون من الزمن الجميل

فيصل السامر 

عودة البهاء

بسام القزويني 

أقالم حرة

لكن  الكور�شات  نظام  العراقية  الرتبية  وزارة  طبقت 
ولديه   100 من  الت�شحيح  على  متعود  العراقي  املدر�ص 
جمال لو�شع ال�شئلة بكل حرية ملا لديه من درجة وافية 
المتحان  اداء  قبل  مرات   5 لالختبار  يتعر�ص  والطالب 
نف�شه  لتح�شني  للطالب  فر�ص  كلها  �شعي  ولديه  النهائي 
 30 من  الكور�ص  يف  فقط  امتحانان  لديه  كان  اذا  لكن 
امتحان  وبعدها  املدر�ص  ملزاجية  تخ�شع  فاإنها  و10 
هناك  ان  لو  نرجو  كنا  ونحن   . م�شريه  يحكم  نهائي 
قانونًا يوجه املدر�ص باداء 3 امتحانات من 10 او ثالثة 
واختيار الثنني العلى وو�شع قانون لعدم و�شع الدرجة 

اليائ�شة ولكم �شكري.

واحمل  الهولندية  اجلن�شية  احمل  تاجر  عراقي  مواطن  اين 
جتارة  غرفة  هوية  �شمنها  ومن  العراقية  امل�شتم�شكات  كل 
الأوىل  الدرجة  من  مقاولني  وهوية  املمتازة  الدرجة  من 
تعر�شت لبتزاز وحماولة اختطاف و�رسقة اآليات يل مباليني 
الدولرات وهي با�شمي ومت وحتويلها يف دوائر املرور يف 
عملية تزوير وجرمية منظمة وكل م�شتم�شكات العائدية معي 
ان  اهلل  امام  م�شوؤول  ال�شابق  الداخلية  ووزير  �رسقت  اموايل 
واملجرمني  دوائركم  يف  التزوير  ح�شل  لنه  مايل  يل  يعيد 

موجودون يف معار�ص النه�شة. 

 822 حملة  الدورة  بغداد  منطقة  اهايل  من  لفيف  نحن 
الكهرباء  مقيا�ص  بقراءة  املقيا�ص  قارئ  قيام  عدم  نعاين 
الورقة ويذهب  برمي  يقوم  القراءة احلقيقية حيث  وت�شجيل 
وعند دفع ورقه الكهرباء يف اليوم نف�شه ويف مركز اجلباية 
تاتيك الورقة الالحقة فيها ديون �شابقة وعند العرتا�ص مع 
الورقة املدفوعة ل يتم ت�شحيح احلالة ويوؤخذ املبلغ  جلب 

بالكامل بحجج واهية.. انقذونا من �رساق الكهرباء

امتحان الكورسات وسوء 
استخدامه من قبل المدرسين

تزوير تسجيل آلياتي الثقيلة
في دوائر المرور 

أنقذونا من سراق الكهرباء

المواطن و المسؤول
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