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ال تــعــجــبــوا من الــعــنــوان ألني
ســأســرد عـلــيــكم مــا يــحـدث في
ــالـيــة من مــؤســســات الــدولــة ا
خالل جتـربـة بسـيطـة مررت بـها
ــدة اربـــعــة اشـــهــر اســـتــمـــرت 
اعـتـبـارا من بـدايـة شـهـر كـانـون
االول من عام 2017 وقـد انـتـهت
يـــوم 3/13/ 2018 بــــعـــون الـــله
حــيث تــبــ لي من خاللــهــا ان
صارف تـخذة في ا االجراءات ا
صـارمــة جـدا وتـتــابع كل دقـائق
االمور بحيث ال يفلت منها فلس

دون حق واليكم التجربة .
اعـــــتــــدت ان اذهب مـع والــــدتي
(حفظهـا الله وبارك في عمرها )
في بــــــدايـــــة كل شــــــهـــــر زوجي
الستالم راتـبـها الـتـقاعـدي الذي
ورثــته عن والــدي (رحـمـه الـله )
وهــو راتب هــزيل مــقـداره يــزيـد
عـــلى الــســتـــمــائــة الف بـــقــلــيل
ولـــشــــهـــرين وال يـــتــــنـــاسب مع
اخلـدمــة الـتي زادت عـن اربـعـ
عـامـا قـضـاهـا في دوائـر الـدولـة
وتـسنم خـاللهـا مـنـاصب عـديدة
في حـــ ان الـــبـــعض يـــســتـــلم
اضــعــافه دون ان يــخـدم الــدولـة
يوما واحدا واحلمد لله . في كل
مــــرة نـــــذهب الســــتـالم الــــراتب
نــعـاني مـن عـدم ظــهــور بـصــمـة
الـوالـدة بـسـهـولـة لـكـنـهـا تـظـهر
بـعد عـدة محاوالت لـكن البـصمة
ا في هذا الـشهر ابت الـظهور 
اضطـرنا للـرجوع للـبيت واعادة
احملــاولــة فـي يــوم اخــر ال اريــد

االطالـة لـكن احملـاوالت الـعـديدة
بـاءت بـالـفـشل وزاد الـطـ بـلال
ان احلـــســاب قــد اغـــلق لــكــثــرة
احملـــاوالت .هـــنـــا بـــدأ مـــشــوار
جـديد فقـد ذهبنـا للهـيئة الـعامة
لـكــنـنـا لـلــتـقــاعـد لالســتـفـســار 
وجـدنا مـئات احلـاالت الشـبيـهة
بحـالتـنا وألناس كـبار في السن
وكـثير مـنهم معـوق ومعـظمهم
فــــقــــراء جـــدا كــــمــــا يـــبــــدو من
مــظـــهــرهم الـــبــائس واالزدحــام
هـنـاك شديـد جدا لـدرجة انـنا لم
نـــســتـــطع ان نــصـل ألي شــبــاك
ا حـتى للـسـؤال مـاذا نـفـعل ? 
اضطرنا للعودة للبيت على امل
ان نــحـضــر فـي وقت مــبـكــر من
وقــــد حـــصل . الــــيـــوم الـالحق 
وبــعـد الــســؤال وعـدة طــوابــيـر
مـــزعـــجـــة جــــدا طـــلب مـــنـــا ان
نـسـتــخـرج هـويـة ذكــيـة جـديـدة
تـعـمل بـالرمـز بـدال من الـبـصـمة
ة وقـد تطلب االمر والغـاء القد
عــــدة ســـــاعــــات من الــــســــاعــــة
التـاسعـة صـباحـا حتى الـثانـية
عاملة والبد ان ظهرا ولم تنته ا
اذكــر ان الـشـبـاب الــعـامـلـ في
الـهـويـة الـذكـيـة يـبـذلـون اقـصى
جـهد في الـعمل وال يـستـريحون
وال يـــتــأفـــفــون ويـــســـتــحـــقــون
رواتـبهم عـن جدارة لـكن االعداد
كبـيـرة واالجراءات غـيـر منـظـمة
ـراجـعـ واجلــهـود ضـائـعــة وا
مـنــهــكـ وبــائــسـ .ورجــعــنـا
لـلــبـيت مـرة اخـرى رجـعـنـا دون

ــعـــامــلــة . وفي الــيــوم اتــمــام ا
الثالث وبعد عـدة طوابير اكملنا
ا اثار انتباهي انهم الهوية .و
اخــذوا مـــنــا مــبــلغ عــشــرة االف
ديـنــار ثـمــنـا لــلـهــويـة اجلــديـدة
واخـذوا عـشرة االف ديـنـار ثمـنا
لـلـهويـة اجلـديـدة واخـذو عـشرة
االف اخــرى إلســـقـــاط الـــهـــويــة
عـلــمـا انـهم قـد اخـذوا ـة  الـقـد
عشـرة االف دينار عـند اصدارها
.امــــا الــــعـــشــــرة الــــتي تــــؤخـــذ
لـإلصـــــــدار فــــــــهـي حق النــــــــهم
وجـبهـا هويـة  لكن يـصرفـون 
اذا يـأخذون عـشرة مـالم افهـمه 
إلسقاطهـا ?! على كل حال اخذنا
الهوية التي تعمل بالرمز ونحن
سـعداء فـقد اجنـزنا امـرا عظـيما
وتـخلصـنا من الـبصمـة الى غير

عودة  . 
وبـلغـونا انـهم سيـصرفون راتب
شــــبـــاط 2018 عــــلـى الــــهــــويـــة
اجلــديــدة امـــا الــراتب الــســابق
الذي لم نسـتلمه فيتـوجب علينا
صـرف عند حلول استالمه من ا
شـبـاط  2018بـاسـتــخـدام هـويـة

التقاعد وليس الذكية .
انـتــظـرنـا شــهـرين حلــ حـلـول
شـــــهــــر شـــــبــــاط  2018واطالق
ـتـقاعـدين واسـتـبـشـرنا رواتب ا
خــيـرا .اخــذت امي الى مــصـرف
تنبي ألنه ال يحق الرشيد فـرع ا
لهـا االستالم من غيـره  فقد كان
الـوالــد رحـمـه الـله يــسـتــلم مـنه
ــتــنــبـي كــونه اديــبــاً حــبـــا بــا

ويعشق الكتب وسوقها ولم نرد
ان نـغيـره احتـراما لـذكراه حتى
جاءت الـهوية الـذكية وخلـصتنا
شـوار. عدنـا للـمتـنبي من هـذا ا
وهو كـمـا تعـلـمون شـارع مـغلق
ـــصــرف بــوجـه الــســـيـــارات وا
بـنـهايـته والـوالدة بـارك الله في
عمرهـا تبلغ التاسـعة والسبع
ــشي كـثـيـرا وال وال تــسـتـطـيع ا
تـرى جــيـدا وال تـتـحـمل الـزحـام
والـصــيــاح والــتـدافـع ومع هـذا
اقنـعتها بـأن تتحـمل قليال حتى
ــتـــأخــر ولن نــســـتــلم الـــراتب ا
نعـود فقـبلـت . نزلـنا من سـيارة
االجـــــرة في بـــــدايــــة الـــــشــــارع
ومشـينا الـهوينـا وصوت تنفس
الوالـدة مـسمـوع لإلجـهـاد حتى
ــصـــرف بــصــعــوبــة وصـــلــنــا ا
.اعـــطــيـــتــهم هـــويــة الـــتــقـــاعــد
اخلاصة بالـوالدة وانا واثقة ان
االمــر دقـائق ويــنـتــهي كل شيء
ـــوظـــفــــة تـــصـــرخ في فـــاذا بــــا

وجهي:
- ما هذا ?

قـلت : هـويـة تـقــاعـد قـالت انـهـا
ـــــة جـــــدا وخــــالـــــيـــــة من قـــــد
الـفـسـفـورة والبـد من تـغـيـيـرهـا
.تـوسـلت بـهـا قـائـلـة ان الـوالـدة
امــرأة كـبــيــرة وال تـتــحــمل هـذا
شوار ولكنها صرخت بوجهي ا
ولم تـنــصت لـتــوسالتي .أخـذت
الوالـدة وعدنـا للـبـيت ثم ذهبـنا
لــلــتـــقــاعــد في يـــوم اخــر حــيث
اســتـــقــبــلــنــا كـــاتب الــعــرائض
بالـباب سائال :هل لـديكم جتديد
هـــويـــة ?? نـــعـم  كـــيف عـــرف?!
ودون ان يـــــــســـــــتــــــــأذن كـــــــتب
الـــــعـــــريـــــضـــــة واخـــــذ االوراق
الـرسـمـيـة واسـتـنـسـخـهـا واخذ
خــــمـــســــة االف ديـــنــــار ثم قـــال
كتب ألخذ صورة اذهبوا لذلك ا
ـــكــتب وهــنـــاك اخـــذ صـــاحب ا
ثالثـــة االف ديـــنـــار ثم دخـــلـــنــا
للتقاعد  وبعد البحث والسؤال
اخـذنـا عدة طـوابـيـر مع انـتـظار
حتى حصـلنا علـى هوية جديدة
تــزدان بـالـفـســفـورة . فـاتـني ان
اذكـر ان الـطــوابـيـر من حـصـتي
الن الوالـدة ال تستـطيع الوقوف
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طويال . كما اننا قد دفعنا مبلغا
ال اذكـر قـيـمـته كــرسـوم لـلـهـويـة
اجلـــديــدة . عــنـــد خــروجــنــا من
الـهـيـئة الـعـامة لـلـتـقاعـد وجـدنا
مكـتبا لديه جـهاز للهـوية الذكية
يـعـمل بـالـرمـز فـرحـنـا به وقـلـنـا
لــنـأخـذ راتب شــبـاط ونـعـود في
ـــتــــنـــبي ــــصـــرف ا وقت الحق 
السـتـالم الـراتب الـقــد  وعـنـد
ادخــال الـهــويــة اجلـديــدة تــبـ
انهـا ال تـعمل  حـمـدنا الـله انـنا
الزلـنـا قـرب التـقـاعـد حـيث عـدنا
وبـعـد طوابـيـر مـزعجـة وطـويـلة
تـب ان الـهويـة غير مـفعـلة وقد
 تـفــعــيـلــهــا . عـدنــا لــصـاحب
ـكـتب واسـتـلـمـنـا راتب شـبـاط ا
وحــمـدنــا الـله واصــرت الـوالـدة
عـلـى شـراء هــديـة عــنـد الــعـودة
تـفــرح بـهـا الــعـائـلـة مـن راتـبـهـا

اخلاص.
بـعـد عدة ايـام عـدنا الى مـصرف
ـــتـــنـــبـي واخـــرجت الـــهـــويـــة ا
اجلـديدة بـكل ثقة وعـندمـا رأتها
ــوظــفــة قــالت البــد مـن صــحـة ا
الصـدور  استنـسخيـها وعودي
عتمد بعد عدة ايام وخذي رقم ا
ـكـتب كي ـلــصق عـلى زجــاج ا ا
تــعـرفـي ان صـحــة الــصــدور قـد

وصلت .
عــدنــا لــلــبــيت وبــعــد عــدة ايـام
ــعــتــمــد فــقــال :من اتــصــلـت بــا
اعــطــاك هــذا الــرقم ? تــلــعــثــمت
وكـأنــني مـجـرمــة قـبض عــلـيـهـا
مــتـلــبــسه  وقــلت :هم اعــطـوني
صرف .قـال: لقد هذا الـرقم في ا
ــصــرف وال انــتـــقــلت مـن هــذا ا
عالقة لي به .تـعجـبت في نفسي
وقـلت : هل يـصعب عـليـهم ازالة
عتمد الرقم القـد ووضع رقم ا
اجلـديد ? ال بـأس انـهم يـعـمـلون
بــجــد ويــحــرصــون عـلـى امـوال
لنلـتمس لهم الـعذر .بعد الدولـة 
عـــدة ايـــام رجـــعـــنـــا من جـــديــد
للمـصرف وابرزت الهـوية فقالت
عتمد ? وظفـة : هل اتصلت بـا ا
قلت اتـصـلت لكـنه مـنقـول. قالت
ـاذا لم تـأخـذي الـرقم االخـر ? :و
فـكـيف لي ان اعرف انه لم اجب 
مـنقـول وان هـناك اخـر ?! قالت :

حـتى انـتـظـري لـنــهـايـة الـدوام 
ـعــتـمــد ويــحـضــر مـعه يــعــود ا
صــحــة الــصــدور .ال بــأس قــلت
اجلـــلـــوس اخف من لــــلـــوالـــدة 
ــشـي وافــضل من الــعــودة من ا
لـنـجـلـس .جـلـسـنـا ثالث جـديـد 
ــعــتــمــد وهب ســاعـــات وجــاء ا
اجلميع الستقـباله وعندما  فتح
سـجــله تــبــ ان صـحــة صـدور
هــويـة الــوالــدة لم تــصل بــعـد !
قلت لـلـموظـفة : انـهـا كبـيرة وال
تـسـتـطـيع احلـضـور مـرة اخـرى
اعطـوهـا الراتـب وعنـدمـا تصل
صــحـــة الــصــدور ضــعــوهــا مع
االوراق  فـــصــرخت بـــوجــهي :
كـيف اخـالف الـقـانـون ? تريـدين
ان احــــــــــــبـس ? اخــــــــــــذت امـي
وخـرجت وانا خـجـلة من نـفسي
وقـــلت :انـــهم حـــريــصـــون عــلى
امــوال الــدولــة ولــو تــســاهــلـوا
ـــلــيــارات  ورغم ان لــضــاعت ا
لـكـن احلرص راتب امي ضـئـيل 
واجب وكــله اهــدار لألمـوال اذا
حـصل أي تـسـاهل عـدنـا لـلبـيت
مـتعـب مـنهكـ وبعـد عدة أيام
ـعـتـمـد فـبـشـرني ان اتـصـلت بـا
صــــحـــة الـــصـــدور وصـــلت وان
بـــآالمــكــان احلـــضــور ال ســتالم
الـراتـب ولـلــمـرة الــرابـعــة عـدنـا
ـــعــنـــويــات لــلـــمــصـــرف لــكن 
مـرتـفـعـة فـنـحن نـعـلم ان صـحـة
ـشـكـلة الـصدور مـوجـودة وان ا
قـــد حــلـت .أعــطـــيـــنــا الـــهـــويــة
لــلــمـوظــفـة فــقــالت هل اتــصـلت
ــعـــتــمــد ? قـــلت نـــعم .قــالت بـــا
وبـعـد تـقـلـيـبـهـا :حـسـنـا لــنـرى 
لالوراق أخــرجت واحـدة وقـالت
:ها هي صحة الـصدور .تنفست
الــصـعـداء  واخـيــرا نـظـرت في
الورقـة وقالت هذا الكـتاب يقول
اصـــرفـــوا راتب شـــهـــر شـــبـــاط
وســـجالتـــنــا تـــقـــول ان الــراتب
ـوجـود هـو راتـب كـانون االول ا
ـــكن وهــــذا خـــطـــأ كــــبـــيــــر ال 
الـتـغاضي عـنه فـالـتـغـاضي عنه
الية يسبب مشكـلة مع الرقابة ا
.قـلت في نفـسي  : يالـها من دقة
هــكــذا يـتم في الــعـمـل ونـزاهــة 
احلفاظ على اموال الدولة . لكن

امي مــتــعــبــة وكــبــيــرة بــالــسن
ـا تــخـلـيـت عن هـذا الـراتب ور
ألجـلهـا فهـو راتب ضئـيل ونحن
لــســنـا بــحــاجــته وقــد صــرفــنـا
للـحصـول علـيه ما مـقداره مـائة
وخـــمـــســون الـف ديــنـــار اجــور
مــواصالت ومــعـــامالت .لــنــدعه
ونــذهب ونـحـفظ كــرامـتـنـا .لـكن
ـــشـــاكس في داخـــلي الـــطـــفـل ا
اســتـــشــاط غــضــبــا وقــال :وهل
تـتـركـيـنه لـلـدولـة ? خـذيه مـهـمـا
كـانت الــعـقـبـات ولـيـكن الـله في
عـــــون احلــــــاجـــــة مـع كل هـــــذه
ــنــطــلق ــراجــعــات .من هــذا ا ا
ـــصــرف دخــلـت عــلـى مــديـــرة ا
قـائلـة انـها امـرأة كـبيـرة بـالسن
والـراتب لـيـس هـائال كي يـغـري
بــالـسـرقـة او الـتـزويـر اصـرفـوه
وأرسلوا لـلتقاعـد كي يصححوا
الــكـــتــاب .قــالت بــغــضب : ومــا
يـدريـني ان هـذا الـكالم صـحـيح
?قـلت اتـصــلـوا بـهم هــاتـفـيـا او
الــكـتــرونــيـا ويــتم الــتــصــحـيح
.قـالت هـذه مـعـامالت مـاديـة وال
يجوز فيهـا التعامل بالهاتف او
الـكـتـرونـيـا .قـلت في نـفـسي :ما
شــاء الــله عـــلى حــرصــهم عــلى
امــوال الــدولــة  وهل يــعــقل أن
تــســـرق االمـــوال بـــعــد كـل هــذا

احلرص?!
أخــذت أمي عــائـــدة الى الــبــيت
أجــر خــفي حــنــ  وبــعــد عـدة
ـــعـــتـــمـــد وأليــام اتـــصــاالت بـــا

مـتــعـددة قــال أن الـكــتـاب قـد 
تـصـحـيـحه فـاحـضـروا .ولـلـمرة
تنبي صرف ا اخلامسة ذهبـنا 
ـراجـع . وقد كـان خـالـيا من ا
أعــطـــيــنـــا الــهـــويــة وقــيـل لــنــا
انتظـرنا ما اجـلسوا وانـتظـروا 
يـــقــارب الـــســـاعــة  وال يـــوجــد
ـصــرف بـدأ الـقـلق ســوانـا في ا
ـرة ان لم يـنـتـابنـي وقلـت هذه ا
يــــصــــرف الـــــراتب فـــــلن اعــــود
وســأريح امي مـن هــذا الــعــنــاء
فقد حتملـنا بسببه أربع زيارات
لــــلــــتـــقــــاعــــد وخـــمـس زيـــارات
لـلـمـصرف  يـكـفي لن اعـود .في
هذه األثنـاء سمعت اسم الوالدة
تتناقله األلـسن وهناك نقاش ما

لبث ان حتول الى اجـتماع لعدة
مـوظـفــات وقـد سـمـعت احـداهن
تـقــول هـذ االسم خــطـأ  يــوجـد
نـقـطــة او اثـنـتــان في كـتـاب وال
وجـود لـهـا في الثـاني  سـأسال
األمـــرأة عن اســمـــهـــا ثم جــاءت
صــوب الـــوالــدة وســألــتــهــا عن
ــا نـــطــقـت الــوالــدة اســـمــهـــا و
بـاسـمـها صـحـيـحـا كـامال عادت
ـوظفـة وقـالت يـوجـد خـطا في ا
اسـم جـــدهـــا ألنـه غـــريب وهـــذا
اخلـطـأ يـكـمن في نـقـطـة وقـراءة
االسم لـيس بـهـا فـرق كـبـيـر ب
وجود الـنـقطـة من عـدمهـا وبـعد
مـداوالت قـالت سـنـغض الـطرف
عـن هــذا اخلــطـــأ .قــلت يـــا الــله
فـرجت لـكـنـها عـادت لـتـقـول لـقد
صــحــحــوا اخلــطــأ في الــشــهــر
ووضـــعــوا خـــتـــمـــا لــكـــنـــهم لم
يضعـوا توقيعـا وهذا ال يجوز 
مـاذا نـفــعل ? سـبـحـان الـله ? مـا
هذا االخالص بالعمل واحلرص
على أمـوال الـدولـة !! بعـد بـرهة
من الـــصـــمـت ســـألت : هل هـــذا
الراتب الـوحيد الـذي ستسـتلمه

منا ?
 قــلت نــعم فــأن لــديــهــا بــطــاقـة

ذكية. 
قالت حسنا سنتنازل ونصرفه.
وأخــيــرا  االفـراج عـن الـراتب
البالغ 694000 دينار فقط ال غير
.وعـنـدمـا هـمــمـنـا بـاخلـروج من
ـصـرف نـادوا عـلـيـنـا قـائـلـ : ا
ادفــعـوا خــمس وعــشــرون الــفـا
ثـمنـا لصـحة الصـدور قلت : هل
ـبلغ ? نظروا هنـاك وصل بهذا ا
الي بغـضب وقالو : نعم  لـكننا
نـحـتـفظ به ألنـفـسـنـا !!!!! دفـعت
ــــطـــــلــــوب وخــــرجت ـــــبــــلغ ا ا
بــالـوالـدة بـســرعـة خـوفـا من ان
نـكـون مـطـلـوب لـلـدولـة . عـلـما
انني متقاعدة أيضا  وسبق أن
عملت صحة صدور لهويتي ولم
يـــطـــلــــبـــوا مـــني أجـــور لـــهـــذه

اخلدمة!!!
احلـمـد للـه أن أمـوال الدولـة في
احلــفظ والــصـون  فــمن يــجـرؤ
عــــــــلـى الـــــــــتالعـب وكـل هــــــــذه

األجراءات معمول بها !!!

وتــأشــيــر االخــفــاقــات فـي كــافـة
مــــفــــاصل الــــدولــــة واجملــــتــــمع

واالسهام في  اصالحها.
   ان مـا نــشـهــده هـو  انــحـسـار
ـؤسـسات ـثل هـذه ا هـذا الـدور 
الــتي اخــتـــلــفت وتــقـــاطــعت مع
رسالـتـها ومـهنـيـتهـا في تسـليط
االضـــــواء عـــــلـى اخملـــــالـــــفـــــات
ـدانـة واخلــروقـات والــظـواهــر ا
وتأشـير  اخللل  ايـنما وجد الن
انــحــســار دور االعالم  وصــمــته
وسـكوتـه  على  احملـظور خـاصة
ــــالي واالداري وكل الــــفــــســـاد ا
انـواع اخلــروقـات والــتـجـاوزات
ــصــالح الــتي تــخــدم  وحتــقق ا
الـربحـية اخلاصـة للـفاسدين. ان
هـــكـــذا وســائـل اعالم اصـــبــحت
تــشـــكل  عــوامل هـــدم وتــخــريب
لـــلــــوطن والــــدولــــة واجملـــتــــمع
واحلـــيـــاة الـــعـــامـــة واخلـــاصــة
للمواطنـ  وهناك عوامل كثيرة
كانت الـسـبب في خـروج الـعـديد
من هـذه الـوسـائل اإلعالمـيـة عن
ـهـنـيـة الـصـحـيـحـة مـسـارتـهـا ا
واحلـــقــــيـــقـــة هـــنـــاك حتـــديـــات
ومـعـوقـات مالـيـة كـبـيـرة تـعـاني
مـنــهـا اجـهــزتـنــا اإلعالمـيـة ادت
بـــالــــبـــعض مـــنــــهـــا  الى اغالق
ابــوابــهـــا لــعـــدم قــدرتــهـــا عــلى
مواصلة العمل بسبب ما تعانيه
من ازمات مالية  وعدم حصولها
عـــلى الـــدعم الـــنــزيه  واحملـــايــد
ــكــنــهــا من االســتــمــرار الــذي 
ـــواصـــلــة  مـــســـيــرتـــهــا  واداء
ــخـتــلف ـهــنــيــة   رســالــتــهــا ا
االجتــــاهـــــات  االقــــتـــــصــــاديــــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــربـــويـــة
ـــرأة والــــبـــنـــاء والــــشـــبــــاب وا
واالعـمار واالسـتـثـمار ومـحـاربة
الـــفـــســـاد واحـــتـــرام األنـــظـــمـــة
.. وهي مـهـام بـحـاجة والـقـوانـ
الى دعم الدولة لـتتمكن  من اداء

وغـــــلـق االبــــواب  بـــــوجـــــهـــــهم
ـعرفـتها.. والـواقع تمـكنت قوى
الـفـساد والـفـاسدون من حتـجيم
الـــــعـــــديـــــد مـن وســـــائل االعالم
والسيـطرة عليها وجـعلها تعمل
خـارج سـيـاقـاتـهـا واخالقـيـاتـهـا
ـهنـية بـعد ان تـمكن الـفاسدون ا
ــال والــســـلــطــة من اصــحـــاب ا
اخـتــراق هـذا الــقـطــاع احلـيـوي
ـــــهم حـــــتى بـــــات الـــــفـــــســــاد ا
ــــالي واالداري الــــســــيــــاسي وا
يــلـقي بــظالله عــلى الــعــديـد من
ــؤســـســـات اإلعالمـــيـــة  الــتي ا
شـطــحت واصــبــحت جــزءا مـنه
ومن ازمـاتـه  تـمــارس  تــضــلـيل
الـــراي الـــعـــام  نــــاهـــيك عن ان
الــــعــــديــــد من هــــذه الــــوســــائل
االعالمــيـة اصــبـحت ضــمن بـؤر
االرهــــاب  تـــــشـــــرعــــنـه  وتــــبث
خـــطــابـــاته الــتي حتـــرض عــلى
الــعــنف  بــشــكل مــبـاشــر وغــيـر
مـباشر وعـلى طريـقتهـا اخلاصة
ــواطـــنـــ حـــتى لـــتـــخـــويـف ا
اصـبحت احلـاجـة مـلـحـة لوضع
مــثل هـــذه الــوســائل اإلعالمــيــة
حتـت الــــرقـــابــــة الــــشــــعــــبــــيـــة
ــنــعـهــا عن هــكـذا والـرســمــيـة  
ســـلــوك مـــدان ومــحـــاســـبــتـــهــا
قـــانــونـــيــا  ومـــهــنـــيــا بـــعــد ان
اصـــبــحـت تــشـــكل  مـــنـــعــطـــفــا
خـطـيـرا الن مـثل هـذه الوسـائل
نـفلـتة االعالمـية الـتحـريضـيـة ا
التي يـحركـهـا ويدعـمهـا الفـساد
ـالي الـذي جعـلـها السـيـاسي وا
تـخـرج عن رســالـتـهــا االعالمـيـة
هـنيـة االنسـانيـة النـبيلـة التي ا
تــعــنى بـبــنــاء اجملـتــمع وحــيـاة
ـعـاشـيـة واخلـدمـية ـواطـنـ ا ا
ــشــتـرك واالمــنــيــة وعــيـشــهم ا
ودورهـــا فـي انـــعــــاش احلـــيـــاة
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديــة
ــــال الــــعـــام واحلـــفــــاظ عــــلى ا

اضـــحت الــــعـــديـــد مـن وســـائل
االعالم غـيـر مـلـتــزمـة بـالـتـوازن
ــوضــوعــيــة واحلــيــاديــة في وا
ـعـلـومـة صـنـاعـة اخلـبـر ونـقل ا
الدقـيقـة والـصادقـة  للـمواطـن
بــعــد ان تــهــاونت مع كـل انـواع
الـفــسـاد مـتــنـاســيـة دورهـا  في
ـشــاركـة الــبــنـاء واالصـالح   وا
في حل االزمات والـناس بأمس
احلـــــــــاجـــــــــة لـــــــــدور االعـالمي
لـفـعـالـيـته وتـأثـيـره في حتـقـيق
االصـالح والـــبـــنـــاء في جـــمـــيع
مـــفــــاصل الــــدولــــة واجملـــتــــمع
وفـــرض الــــقــــانــــون وحتـــقــــيق
ـشــتــرك لـلــمـواطــنـ الــعــيش ا
واحــتــرام األنــظـمــة والــقــوانـ
وتقـد اخلـدمات وتـفعـيل كـافة
القطاعات الثقافية واالقتصادية
واالجـتـمـاعـيــة وادارة الـعـمـلـيـة
ــهـام الــســيــاســيــة وكـل هــذه ا
والعمليـات من مسؤولية الدولة
والـقادة الـسيـاسيـ واحزابهم
ولـــكن لألعالم الـــدور الـــكـــبـــيــر
ا هم والـفاعل في حتقيـقها  وا
ــــتـــلــــكه  مـن وســـائـل ضـــغط
مـؤثـره عـلى الـدولـة  والـقـيادات
السياسيـة واحزابها  كون احد
مسؤولياته بناء راي عام ورؤى
وطــنـــيــة ودور قــيـــادي عــنــدمــا
تتطلب الظروف ان يقود االعالم
بـــاإلضــافــة لــدوره فـي تــثــقــيف
واطـن وتوعيـتهم وتزويدهم ا
ـــعــــلـــومـــات وتـــعـــبـــئـــتـــهم بـــا
بـــاجتــاهـــات  الــفـــعل الـــوطــني
ــيـداني لــكن هـنــاك مـحـاوالت ا
كــثــيـــرة لــتـــعــطــيـل هــذا الــدور
ــهم في عــمــلــيـات األســاسي وا
االصالح والـــتــغــيـــيــر واحلــرب

على الفساد. 
وتـــعـــطـــيـل دور االعالم يـــعـــني
ـقـراطـية ضـعف وانـحسـار الـد
وغـــيــاب احلـــقــائق عـن الــنــاس

هـنية النـزيهة ومن خالل دعم ا
الــدولــة لــهــا  وابــعــاد الــفــسـاد
والفاسدين والطارئ عنها لكن
مـا حــدث ان الـعــديـد    من هـذه
ـؤسـسـات اإلعالمـيـة اصبـحت ا
ضــمن مـجـال ومــسـاحـة ودائـرة
الـــعـــرض والـــطـــلب الـــتـــجــاري
والـسـيـاسي يـعـني ضـمن سـوق
صـالح الـسـيـاسـيـ اصـحـاب ا
الـشـديـدة اخلـصـوصـيـة مـا ادى
ـواطــنـ بـهـا الى فـقـدان ثــقـة ا
بــــعــــد ان اصــــبــــحت الــــنــــاطق
الــرســمي بــاسـم الــســيــاســيــ
ــال بــدل ان تــكـون واصـحــاب ا
ـــواطــنــ نــاطـــقــة بـــاسم  كل ا
وذراعهم الطـويل الذي يدافعون
بـه عن انـفـســهم  وهـذا بــحـاجـة
ــؤســسـات الى ان تــؤدي هــذه ا
اإلعالميـة واجـهزتـهـا وقنـواتـها
مهـامهـا ومسـؤوليـاتهـا ودورها
ـهني بـشـفـافيـة وشـجـاعة من ا
دون ان تــتـأثـر بـهـا الـتـجـاذبـات
والـصراعـات  في ح ان مـهام
ومـسـؤولــيـات االعالم ورسـالـته
واهـــدافه ابــعـــد  مــا تـــكــون عن
ـمـولـة من الـدعـايـة  الـسـوقـيـة ا
ال والـسلطة بعد ان اصحاب ا
ـارســاتـهـا حتـولت  مـن خالل 
وادائــــــهــــــا  الى  اعـالم ريــــــعي
ــراة لــلــســـوق بــعـــد ان كــانت ا
الــعـاكـســة الـتي تــبـرز  وتــظـهـر
طــــبــــيــــعــــة دور اجلــــمــــاهــــيــــر
واحــــتــــيــــاجــــاتـه ومــــعــــانــــاته
ومــســتــوى قـيــمــة اإلنــســانــيـة
ولهذه االسباب ارتفعت اصوات
ــــهـــنــــة واحلـــرفـــة اصــــحـــاب ا
اإلعالمية مطالبة  باحلفاظ على
رســالــة  ونـزاهــة االعالم ودوره
الــشــفــاف في قــول كــلـمــة احلق
احلــرة الــصــادقــة الــنــابــعــة من
رسـالته اإلنـسـانيـة  الـنبـيـلة في
وضع   احلـــــقــــائـق واالخــــبــــار
ـعـلـومـات بـشـجـاعـة  بـ يـد وا
ـواطــنـ  لـيـتـخـذوا قـراراتـهم ا
ثـليهم الـشجـاعة  في اخـتيـار 
احلــقــيـقــيـ  في انــتــخـابــاتـهم
الـقـادمــة; وهـذا يـعــني ان تـقـوم
مؤسـسـاتنـا اإلعالميـة الـوطنـية
بـدورهـا فـي تـصـريف رسـالـتـهـا
بــأمــانـة  وان تــفك الــبـعض من
ـــؤســـســـات و األجـــهــزة هـــذه ا
اإلعالمــيــة ارتــبــاطــاتــهــا  غــيـر
ــدعـومــة مــالــيـا من ــهـنــيــة  ا ا
ــســـؤولــ الــذين الــســاســـة وا
يـحاولـون تمـرير اجـنداتـهم غير
الـشفـافة من خالل هـذه االجهزة
االعالميـة التي عـليها ان تـلتفت
ـواطـنـ لـدورهـا فـي تـثـقـيف  ا
وتـــــوعـــــيـــــتـــــهم  وتـــــزويـــــدهم

مهـامها  واحلفـاظ على مهنـيتها
وحــيــاديــتــهـا  في نــشــر اخلــبـر
واحلـــقـــيـــقــة وحـــمـــايـــتــهـــا من
الـفـاسـدين واصـحـاب االجـندات
ـــشـــبــوهـــة الــذيـن يــحـــاولــون ا
اسـتـغالل حـاجة بـعض اجلـهات
ـال السـتـغاللـها اإلعالميـة الى ا
وتـــــســـــخـــــيــــرهـــــا الهـــــدافـــــهم
واجـنــداتـهم الــتي  تـتــقـاطع مع
مـسيرتـنا الوطـنية وبـناء الدولة
واجملـــــتــــــمع  ومـع االسف مـــــا
نـــلــمـــسه ان الـــدولــة تـــركــز جل
اهــتـمــامــاتــهـا في االعـالم  عـلى
اجلـوانب الـسيـاسـيـة  لتـسـيـطر
عـلــيــهــا  واحــتــوائه لــتـصــريف
ســيـاســاتـهـا وفي نــفس الـوقت
الي الذي  يخترق فيه  الفساد ا
واالداري والسـياسي الـعديد من
اجهـزة االعالم بـسـهولـة بـعد ان
اخترق  ولبس جـميع مؤسسات
الــدولــة فــأصـــبــحت اكــثــر هــذه
الوسائل اإلعالمـية اجهزة اعالم
وقــنـوات مــحـاصــصـة مــذهـبــيـة
طــائـفــيــة وعــنــصــريــة  بـدل ان
يـكــون لـديـنـا اعالم دولـة مـدنـيـة
ـقـراطـيـة اصـبح لـديـنـا اعالم د
ا كـتل وقـوى سيـاسـيـة  اكـثـر 
هــو اعالم ســيــاسي اجــتــمــاعي
اقـتصـادي ثـقـافي وطـني  مـهني
عـام مــتــوازن    وعــلى الــطـرف
االخـــر  جنــد  بـــعض الـــشــرائح
االجتـماعـية الثـقافـية الـنخـبوية
الوطـنـيـة الـتي تـعـنى بـالـتـربـية
واآلداب والـــفـــنـــون والـــثـــقـــافــة
رأة  والـعلـوم  بدون والـطفـل وا
غطاء اعالمي  يعني بدون اعالم
 الن الـــتــــغـــيـــيــــر الـــذي احـــدثه
عنى قـلوب;   االحتالل جـاء با
انه لم يحـقق االهداف اإليجـابية
ــطـلـوب والــتـغـيــيـر احلــقـيـقي ا
الــذي تـمــنــاه  الـعــراقــيـون  في
مـقدمـتـهـا ارساء  قـواعـد اللـعـبة
ـطـلوبـة والـبـناء ـقـراطيـة ا الـد
االقــــتـــــصــــادي والـــــســــيـــــاسي
واالجـتــمـاعي الــرصـ   بل كل
مــا جـاء به االحــتالل عــبـارة عن
افــــات وكـــوراث بــــعــــد ان قـــسم
الـــــعـــــراقـــــيـــــ   الـى طـــــوائف
ومــذاهب واعـــراق انــتــجت لــنــا
الـــعـــنـف واالرهـــاب وكل انـــواع
الفـساد الذي ابتـلع الدولة وفكك
اجملتمع بدل القيام بتعزيز بناء
اسـس وثــــــــــوابـت الــــــــــدولــــــــــة
ـقــراطـيــة الـتي بــإمـكــانـهـا الــد
حتـــقــــيـق الـــعــــدل واالنــــصـــاف
وتــكـــافــؤ الــفــرص في اجملــتــمع
شـاركة فـاعـلة لـلكـلمـة احلرة و
وبنـاء الراي احلـر اجلريء الذي
ــؤســسـات اإلعالمــيـة تــتـبــنـاه ا
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ـعلـومـات الدقـيـقة بـاحلقـائق بـا
ـرشـحــ وتـأشـر ـوثـقــة عن ا ا
لـهم مـا يـحـتـاجـونه وحتـذيـرهم
من كل مـا  هــو مـشــبـوه  وغــيـر
طـبيـعي  ليـتمكـنوا من االخـتيار
ـثـلـهم و يـنـوب ن  الـصـحــيح 
ــقـبل... ــان    ا عـنــهم في الــبـر
هـــذا هــو دور االعـالم الــوطـــني
احلـر  الـذي ال يــقـبل وال يـسـمح
لــلـمـال  الـسـيــاسي ان يـلـعب به
ويـشــتـته   خــاصـة وان االعالم
الـــعــــراقي فـي واقـــعه ال يــــتـــبع
ؤسـسة وطنـية  واحدة  تـمتلك
احلقيقة  وواحدة  من  مشكلتنا

ايضا.    
 ان مـــؤســـســـاتـــنـــا اإلعالمـــيـــة
مــشـتـتـة بــسـبب اصـطـفــافـاتـهـا
وتـــــخــــنـــــدقـــــهــــا في خـــــنــــادق
ـتـصـارعـ عـلى الـسـيـاسـيـ ا
سلـطات الـدولة ومـنافـعهـا  بعد
ــال الــســيـاسي  دورا ان لــعب ا
في تـــــخــــريب هـــــذه األجــــهــــزة
االعالمــــيــــة  واخـــــراجــــهــــا من
ـهـنـيـة دوائـرهـا ومـسـاحـاتـهـا ا
وهنا البد من الوقوف عند نقطة
جــــوهـــريــــة  هي مـــا يــــواجـــهه
االعـالمــــــيــــــون من حتــــــديــــــات
ومــعــانــاة مــالــيــة واقــتــصــادي
ومـعاشيـة   صعـبة وهي عوامل
ذات مــخــاطـر واثــر كــبــيــر عـلى
مـهـنـيـتـهم  وادائـهم لـرسـالـتهم
عـوامل دفعـت احلاجـة بالـبعض
مـــنـــهم الـى مـــنـــاطق الـــضـــعف
واوقـعت بـهم لـيـصـبـحوا ضـمن
الي والسياسي دوائر الفسـاد ا
عــلـى الــرغم من ان   االعالم ابن

بـيــئـته الـســيـاسـيــة وهـذا لـيس
تـبـريـرا مـطـلـقـا الن دور االعالم
واالعالمـي هـو القـيام بـتوعـية
ـواطــنــ وحـمــايــتـهم ووضع ا
احلـــقــائق بـــ ايــدهـم وفــضح
ـفـسـدين بـدون تردد الـفـسـاد وا
او خـــــــــوف مـن احـــــــــد لــــــــــكن
الـي الذي الـتـحـديـات والـعـوز ا
تــــعـــــاني مـــــنه الـــــكــــثـــــيــــر من
ـــــــؤســــــســـــــات اإلعـالمـــــــيــــــة ا
واالعالمـي  له اثـاره  السـلبـية
ؤسـسات اإلعالمـية عـلى اداء  ا
ــــيـــدانـي  في ظل وعـــمــــلــــهـــا ا
حتــديــات جــســيــمــة  وافــرازات
ـالي الذي الـفسـاد السـياسي وا
خــــــــرب  نـــــــــفــــــــوس  بـــــــــعض
االعـالمـيـ  الــعـامــلـ في هـذه
ــؤســـســات  لـــيــمــنـــعــهم   من ا
الـقـيـام بـدورهم عـلى اكـمل وجه
وومــــنــــعــــهم ايــــضــــا مـن قـــول
احلـقائق  والـسكـوت عن الكـثير
من مـلفـات الـفسـاد والـفـاسدين
بـل ذهـــبــــوا ابـــعـــد مـن دالك في
تـرويــجـهـم  لـبــعض الـفــاسـدين
ودعــــــــمـــــــهـم في حــــــــمالتــــــــهم

االنتخابية.
الــنــاس الــيــوم بــأمس احلــاجـة
لدور االعالم االنتـخابي الوطني
توازن واحملـايد للـقيام هـني ا ا
ـــواطــنــ بــدوره في تـــنــويــر ا
وتـعــبــئــتــهم ثــنـاء الــعــمــلــيـات
االنتـخابيـة بكل حيـادية وصدق
بـعــيـدا عن كل مــا تـعــرضه ومـا
تـــقـــدمـه  بـــعض  الـــنـــشـــاطــات
شبـوهة والفاسدة السيـاسية  ا
مـن اغــــراءات ألجـــــهــــزة االعالم

واإلعالمــــيـــ لـــيـــجــــعـــلـــوا من
االعالم  جــزءا من االزمــات الـتي
نعـاني مـنهـا ونعـيـشهـا  بدل من
ـــفـــصل ان يـــكـــون  الـــعــــامل وا
ــــــركـــــــزي االســـــــاسي مـن حل ا
وتـــصــفــيـــر  االزمــات   لــكن مــا
نــــشـــــهــــده االن هـــــو انــــخــــراط
الوسـائل االعالميـة  في االحداث
هني بشكل سلبي تاركة دورها ا
ورسالتها في االصالح والتغيير
وبـــنـــاء راي عـــام  وطـــني فـــاعل
مــســانـدا لـألدوار ولـلــنــشــاطـات
اإلصالحــيــة الــوطـنــيــة وداعــمـة

. للناشط الوطني
نـحن الـيــوم بـأمس احلـاجـة الى
االعالم والصحافة االستقصائية
من اجل  الـوصـول الى احلـقائق
ـــعــلـــومــات الن الـــوصـــول الى ا
ـوثقة     ووضعها ب الدقيقة ا
واطـن ليتـخذوا قراراتهم  يد ا
الــصــائــبــة  بــحـاجــة الى الــدعم
الشفاف والنزيه  ليتمكن االعالم
 من حتـقــيق اهـدافـه  وتـصـريف
مــهــامه دون فـــسح اجملــال امــام
ـالي والــســيـاسي من الـفــســاد ا
سك اختراقه والسيطرة عليه وا
بـشرايـينه  وإسـكاته  ومـنعه من
قـــول الـــكــلـــمـــة احلــرة وهـــنــاك
الـعـديـد من وسـائل االعالم الـتي
شــطـحت بــاسـتــسالمــهـا لــلـمـال
الـسياسي الـفاسـد واصطفت مع
اصـــــحـــــابه لـــــتـــــمـــــريـــــرهم في
قـبلـة بعد  تـعطيل االنـتخـابات ا
ـواطـنــ وتـضـلـيـلـهم  في دور ا
ـمثـلـيهم احلـقـيقـي اخـتيـارهم 
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