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يـــلـــعب االعالم دورا كـــبـــيـــرا في
تــعــزيــز واســتــقــرار امن الــدولــة
ارس مـهامه واجملـتـمع  عنـدمـا 
ـهنية ومسـؤولياته  احلقـيقية  
و وعـــلى اكـــمل وجه  كـــعــضـــيــد
لـلـدولة  ومـنبـر حلريـتهـا وصوت
شــعـبـهـا  لـيــعـزز  شـعـور الـنـاس
بــانــتــمــائــهم الــوطــني وتــصــبح
األنـــــظــــمــــة والـــــقــــوانــــ وروح
واطـنة فـوق اي اعتبـار لكن ما ا
نــشـهــده مـن فــوضى  واجــتــيـاح
لألفـكـار الــهـدامـة الـتي تـعج بـهـا
بــعـض الــوســائل االعالمــيــة  في
الــعــراق بـات يــهــدد امـن الــدولـة
واجملـــتــمـع ويــشـــارك في صـــنع
االزمــات الـــتي تــنــعـــكس بــشــكل
مـباشـر عـلى الراي الـعام  بـسبب
ــفـــبـــركــة االخـــبـــار الــكـــاذبـــة وا
والــســطــحــيــة الــهــدامــة وكــذلك
ـغـرضــة الـتـي تـقـوم االدعــاءات ا
بنـشرها الـعديد من تـلك الوسائل
الـتي تـعـمل جـاهـدة عـلى احـبـاط
اجلـمـهـور ووضــعه في حـالـة من
التخـبط واالزدواجية وعـدم الثقة
بـــالـــدولـــة وقـــراراتـــهـــا بـــعــد ان
حتـولت الــعــديــد من فـضــاءاتــنـا
ومـؤســسـاتــنـا اإلعالمــيـة بــشـكل
مــتـــعــمــد او غـــيــر مــتـــعــمــد  من
ادوات لــبـنـاء الــعـقـول وانــارتـهـا
الى آلــة هــدم وجتـريف لــلـثــوابـة
الـــوطـــنــيـــة والـــقــيـــمـــة واصــبح
االعالم  الـعـامل االكـبـر واالخـطـر
الـذي يـعـمـل عـلى تـفـكـيك األسـرة
واجملـــــتـــــمـع  بـــــســـــبـب نـــــشـــــر
سيئة لكل الشائعات واالكاذيب ا
مــــــواطـن عــــــراقي بـل لــــــلــــــوطن

والدولة واصبحت بعض اجهزة
ــهـنــيـة االعالم الــعـراقــيـة غــيـر ا
ـؤدجلة اداة لـشرعـنة اإلرهاب وا
والــــفــــســـــاد  وقــــلب احلــــقــــائق
وتـزويرهـا لألضـرار بـالـعـراقـي
وتـــعـــطــــيل حـــيــــاتـــهم و دورهم
الوطـني واالجتمـاعي واالنساني
وتـشجـيع التـجاوز عـلى األنظـمة
والقوان ال سقاط هيبة الدولة.
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ــؤسف بل من احملـزن ان ومن ا
جنــد الـعــديــد من كــبــار قــيـادات
الــدولـــة واحلـــكـــومــة عـــلى عـــلم
ومـــعـــرفـــة بـــخـــيـــوط وخـــبـــايـــا
اخملـطـطـات  االعـالمـيـة الـفـاسـدة
ـشبوهـة ومن يدعـمهـا ويقوم وا
بــتــمــويـلــهــا ويــدركـون مــخــاطـر
ونــتــائج ســيـــاســاتــهــا لــكــنــهم
يــلـــتــزمـــون الــصـــمت ويـــقــفــون
مـــكــتـــوفي االيـــدي جتـــاه كل مــا
يــحـدث او يــصــدر عــنــهــا االمـر
الذي جعلنا بامس احلاجة اليوم
لــوجـود انــظــمــة وقـوانــ اكــثـر
فاعـلية وواقـعية  لـتنظيم االعالم
والـعــمل االعالمي  وتـفــعـيل دور
ــحـاسـبـة ــعـنـيـة  ـؤسـسـات ا ا
ـعنـ بالـفساد االعـالمي وهنا ا
صـلحـة من هذا ـاذا و نـتسـاءل 
الـسـكـوت جتـاه تـلك االجـهـزة او

الوسائل ? 
ـــصــــلـــحــــة من هــــذا اخلـــراب و
ــــــصـــــــالح ? وا وشــــــراء الـــــــذ
الــشــخــصــيــة واحلــزبــيــة  الــتي
ـصـالح اصـبـحت مـفـضـله عـلى ا
ـاذا هـذا الـتراخي الوطـنـيـة بل 
من قــــبل الــــدولــــة جتـــاه اصالح

االعالم الـــــفـــــاســــد وتـــــهــــذيـــــبه
واعادته جلادة الـصواب ووضعه
ـــهــنــيـــة لــلـــعــمل ضــمـن االطــر ا
االعالمـي لــيــتــحــمل مــســؤولــيــة
رســالـته ? . نـحـن الـيـوم بــحـاجـة
حــقــيـقــة إلرســاء قــواعـد مــيــثـاق
شـرف الـعـمل االعـالمي وتـنـظـيم
الـــعالقـــة بـــ الــدولـــة واجـــهــزة
االعالم اكــثــر من اي وقت مـضى
وهـــذا مــاطـــرحه رئـــيس الــوزراء
هـدي خالل االجتماع عادل عـبد ا
احلكـومي االخيـر ووضعه ضمن
انـظـمة واسس شـديـدة التـفـصيل
والــوضـــوح مع مــراعـــاة حــريــة
الـعـمل االعالمي  واشـراك الـرواد
االعـالمـــ واصـــحــــاب اخلـــبـــرة
والـتـجـربـة لـيقـومـوا بـدورهم في
الـــدفـــاع عن ثـــوابه واخـالقـــيــات
مـهـنة االعالم ومـواجـهة (الـفـساد
االعالمـي) الـــــذي بــــــات هـــــويـــــة

لبعض الوسائل.    
وال ننـسى ايـضـا نـقطـة اسـاسـية
طالبـة بتفعيل ومهمـة وهي ان ا
االنــظـمـة والــقـوانـ الــتي تـنـظم
حــريــة االعالم هي لــيــسـت دعـوة
لــتـقـيـد احلـريـات مـطـلـقـا  بـقـدر
مـــاهـي  دعــــوة الى  انــــضــــبـــاط
اداءهـــــــا من خـالل الــــــتــــــدقــــــيق
ـعـلـومـات الـتي والـتـحـقــيق في ا
تـــطـــرحــهـــا الن اكـــثــر مـــعـــانــاة
ــواطـــنـــ تـــأتي بـــســبـب عــدم ا
ـــهــني في الــصــاق االنــضــبــاط ا
الــــتـــهم واشـــاعـــة االخـــبـــار دون
وجـود ادلـة واضــحـة . ان وجـود
انــظــمـــة وقــوانــ يـــضــعــهــا او
يـشـارك في وضــعـهـا االعالمـيـون

من الـــرواد واصـــحـــاب اخلـــبــرة
ـــصـــداقـــيـــة واالخـــتـــصـــاص وا
هـنـية من قـومـات ا والـتـاريخ وا
داخل الـــوسـط ســيـــكـــون اكـــثــر
فــــاعـــلـــيـــة وتـــأثــــيـــرا من حـــيث
النـتائج بغـية قطع الـطريق امام
بــــــــــعـض وســــــــــائـل االعـالم مـن
الــتـــشــكــيـك بــهــا او اتـــهــامــهــا
ـزاجــيـة الــقـرارات وتــعـســفـهـا
فيما لـو ارادت تلك االنظمة ادانة
وسـيــلــة مـا او الــغــاء بـثــهـا او
مـعــاقـبــتـهــا لـســبب او آلخـر. ان
حــالـة الـفــوضى االعالمــيـة الـتي
نعيشها لـها اسباب عديدة منها
ـال اخلاص على  سيـطرة رأس ا
تــوجــهـات االعـالم في مــحـاوالت
لـــهــدم واســقـــاط مــنـــابــر االعالم
هـني الدمـقراطي احلـر بعد ان ا
اصـــبح االخــــيـــر في مــــواجـــهـــة
شـرسـة مع بـعض اجـهزة االعالم
هـنية شـبوهة وغـير ا اخلـاصة ا
الـتي حتـاول اربــاك الـراي الـعـام
وتــظـلـيه والــتـأثـيــر عـلـيه وهـذه
الــظـــروف والـــتـــحـــديــات تـــضع
الدولـة امـام مـسـؤوليـاتـهـا وبكل
ـهــنـيـة ـنـابــر ا ــسـاعــدة ا قـوة 
لـتـكـون العـون  احلـقـيقي لالعالم
ـمـول من الـدولة. ان دعم الـعـام ا
االعالم العام ضـرورة وعلينا ان
نـسـتـفاد فـي ذلك من جتارب دول
تقدم لـنتمكن من معرفة العالم ا
نــــقــــاط الـــــضــــعف واخلـــــلل في
اعـالمـــــنـــــا الـــــوطـــــني (الـــــعـــــام
واخلـــاص) وبـــخــاصـــة بـــعــد ان
اصبـحت بـرامـجنـا الـتلـفـزيونـية
واالذاعـــيـــة بـــحـــاجـــة الـى طــرق
واساليب فاعلة ومـهنية تتناسب
وحجم مسـؤولياتهـا وخير دليل
على ذلك عنـدما احتل العراق من
قــبل االمــريــكــان واســقط نــظـامه
بـالـكـامــرات واالعالم  الـذي مـهـد
لــدخــول اجلـيــوش وجنــحـوا في
حتـــقـــيق اهـــدافـــهم فـي اســـقــاط
الـنـظـام من خـالل اعداد الـبـرامج
ـقـدورها الـرصـينـة والـتي كان 
بــــنـــاء رأي عــــام ضـــد الــــنـــظـــام
الــدكــتــاتــوري وصــنـاعــة بــرامج
تـعــتـمـد عـلى فــرق عـمل اعالمـيـة
متمرسـة تتميز بـإبداعها الفاعل
ؤثر في اجملـتمع  اما ما نحن وا
عـــلــيه الـــيــوم في الـــعــراق فــهــو
االعتـمـاد على بـقـايا جـهـد بعض
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ـهــنـ ــوهــوبـ  و انــصــاف ا ا
فـي عـمــلـيــات االعـداد  والــتـقـد
دون الـتـدقـيق وااللـتـفـات ألهـمـية
ـكــتــمل ودور الــعــمل االعالمـي ا
ولـــو نـــظـــرنـــا حلـــال قـــنـــواتـــنــا
االعالمية الوطنية التابعة للدولة
اوالـــقـــطــــاع  اخلـــاص ســـنـــجـــد
ت انـفـسنـا في عالـم مخـتلف ال 
بصـلة مهـنية لـلقواعـد التي يقوم
عليها األداء اإلعالمي الصحيح.
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هــــنــــاك مـن يــــجــــد ان احــــد اهم
اســـــــبـــــــاب فــــــوضـى االعـالم في
الـعـراق هـو  الـغـاء منـصـب وزير
االعالم خـــــاصــــة في ظـــــروفــــنــــا
الراهنة البـعض يجد اننا بأمس
ـنصب  احلاجه الى اعـادة هذا ا
لكن بـشخصيـة  وعقليـة سياسية
غـــيــر مـــلــوثــة بـــأفــكــار الـــنــظــام
تحجرة الدكتـاتوري واساليـبه ا
ولم يـــلــــبـــسه فـــســـاد احلـــاضـــر
وامراضه الـطـائفـية والـعـنصـرية
ــذهــبــيــة بل بــوزيــر مــتــنــور وا
ـــهــــنـــة اإلعالمــــيـــة بــــثـــقــــافــــة ا
واخالقيـاتـها وقـيمـهـا وقواعـدها
ومنـطلقـاتها الوطـنية اإلنـسانية
نصب االعالمـي هو منصب الن ا
وطــني مــعــتـــدل هــذا فــضال عن
ــان الــرقــابــيـة مــسـؤولــيــة الــبــر
والـتـشـريـعـيـة وكل هـذا من اجل
تـنظـيم الـعمل االعالمي وحتـجيم
الـعــديـد من الـقــنـوات والـصـحف
غـيـر الفـاعـلة والبـد  من اخـضاع
هنيـة بعيدا عن ادائهـا للمعـاير ا
ـزاجـات التـي يتالعب االهـواء وا
ـال اخلـاص وهذا بـهـا من قـبل ا
االمر  يـتـطـلب العـمل عـلى تـقد
مـشـروع لـتـنـظـيم واعـداد شـراكـة
تــعــزز و تــأكــد عــلى رأســمــالــيــة
الدولـة بـجـانب الـقـطـاع اخلاص
إلدارة الـعــمل االعالمـي وتـنــظـيم
عمله دون مـحاوالت جتييره الى
اعالم ســلـطـة الن انـفالت االعالم
والــقـنــوات بــهـذا الــشــكل  يــؤثـر
تـاثـيرا كـبيـرا وخـطرا عـلى الراي
والـسـلم االهـلي بـشـكل عـام وامن
الـــدولــة بــشـــكل خــاص بـــســبب
انــفالت الــبــرامـج عــلى عــشــرات
الـقـنـوات العـراقـيـة الـتي تـديـرها
االحـزاب السـيـاسيـة والعـديد من
اصـحـاب رؤوس االمـوال بـحـيث
اصـــــبح اخلــــروج عــــلـى ثــــوابت

تـأخـرهـا. كذلـك يجـب ان نـتعـامل
بـــحـــذر وبـــشـــفـــافـــيــة تـــامـــة مع
قراطية ونركز على مصطلح الد
اجلـانب العمـلي لتـحقيق الـفائدة
ـا نــنـســاق وراء اجلـانب اكــثـر 
الـنـظـري الـعقـيم عـلـيـنـا الـتـمسك
بـالـنــظـريـة الــتي تـصــحح مـسـار
ــقــراطـيــة وتــأدي الى بــنـاء الـد
ــدنــيــة احلــديــثـة اجملــتــمــعــات ا
والــراقـيــة والـتـي تـؤسس لــدولـة
مـدنيـة حديثـة مؤسـساتـية وهذا
يــتــطـلـب مـنــا اتــخــاذ اخلــطـوات

التالية:
ــة 1- الــغـــاء كل الــصــيـغ الــقــد
ـا يـسمى للـتـنافـسـات احلـزبيه 
بـاالنـتـخـابـات التـي افـسدت ذوق
وحــيـاة الـفــرد واجملـتـمع كــونـهـا
قــائـــمـــة عـــلى الـــكـــذب واخلــداع

والتضليل والتزييف 
2- اعــادة الـــنــضــر في تـــشــكــيل
ـشرفـة على االنـتخـبات الـهيـئة ا
على ان تكون اغلب عناصرها من
فـقـهـاء القـانـون الـقـدمـاء. وتـكون

صطلح عنى احلقـيقي  تمامـاً با
قراطـية (سـلباً وايـجاباً) اال الـد
انه مـصر عـلى تعـاطيـها والـعمل
ـفهوم الـغربي اجلاهز بها وفق ا
ــظـلل الــذي يـرى ــسـتــورد وا وا
االخـرين شـيـئـاً ويـبـيـعـهم شـيـئـاً
اخر. اي انه يـريد مزاولـتها وفق
قراطية معناهـا القذر (لعبـة الد
او لـعــبـة االقـويــاء) فـأن سـقـوطه
ــــرة اشــــد واخــــطــــر النه هـــذه ا
سـيــقـوده الى الـهــاويـة والـركـود

ستنقع اخليانه العظمى.
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ــقــراطـيــة احلــالــيـة في اذن الـد
الـعــراق والـتي جـاء بــهـا احملـتل
هي حــالـة مــسـتــهـلــكـة ظــاهـرهـا
مـؤذي وبـاطـنـهـا اشـد ايـذاء وقـد
وعـى الــشـــعـب وفـــهم اهـــدافـــهــا
ومـــغـــزاهــا فـــأي شـي اليـــقـــتــرن
ـفيد سيبقى في بالعمل اجلاد وا
سـيـاق الـكـالم والـوعـود الـكـاذبـة
والـفـارغة الـتي التـفـيـد الـشـعوب
وتـقدمـهـا خطـوة الى االمام بـقدر

كل الـســيـاسـيــ وعـلى اخـتالف
اجتــــــاهـــــــاتــــــهـم احلــــــزبـــــــيــــــة
ومـستـوياتهم الـفكـريه يتـشدقون
ــقــراطــيــة وهم لــتــســمــيـــة الــد
اليعـون مضـمـونهـا او مـحتـواها
او حــتى عـمـقــهـا االسـتــراتـيـجي
ـنقـولة الذي يـتنـاسب والبـقـعة ا

اليها والتي ستتعايش معها. 
ال بل ان بعـضهم يطـلق التسـمية
جـزافـاً علـى احلركه او الـتـيار او
احلـزب الــذي اســسه وشـارك في
تأسـيسه لذلك فـأن هذه التـسمية
وان بـدت جــمـيـلـه وذات جـاذبـيه
اال انــهـــا خـــطــيـــرة وذات حــدين

شديدين.
 فــأن ســقط الــســيــاسي بــهــفــوة
الـتـسـمــيه دون ان يـعي مـعـنـاهـا
وابـعــادهـا فـأنه قـد فــضح جـهـله
وســــذاجـــتـه واصـــبح اليــــصـــلح
لـلـتكـلـيف بـأي امـر او مـسـؤوليه

عامه تفيد اجملتمع والوطن. 
وان ســــقـط حتت شــــفــــرة احلــــد
الـــثـــاني وهـــو انه يـــعي ويـــعــلم

هيئه غير مسيسة وغير خاضعه
ـــان. تــرتــبط لــلــحــكـــومه والــبــر
بـــشــخص رئـــيس اجلــمـــهــوريــة
ويـنــبــثق من هـذه الــهــيـئــة قـرار

مامضمونه:
1- اعــادة الـــنــظــر بـــالــطـــلــبــات
احلزبية مجدداً من حيث (اسماء
اعضـائـها وقـيـاداتهـا وبـرامجـها
واسـتــراتـيـجــيـاتـهــا وتـمـويــلـهـا
وامتداداتهـا اخلارجية واليسمح
لالحــزاب بــالـدخــول والـتــنـاسف
احلزبي مالم تقدم بـيانات مليون
ــســتــقــلــ الــراغــبــ فـــرد من ا
بــــاالنــــضــــمــــام الـى احلــــزب مع
بـــيـــانـــاتـــهم كـــامـــلـــة مـــقـــرونـــة

بالتوقيع.
2- اعالن انتخابـات حزبية عامة
يـتنـاسف فـيهـا االحزاب احلـائزة
على موافقة الـهيئة اعاله وتقدم
خاللـهـا مـرشـحـاً لـكل حـزب عـلى
مــســتـوى الــدائــرة االنــتـخــابــيـة
الـواحـدة ويـعـتـمـد فـقط الـعـشـرة
االوائل كـــأســاســـيــ بـــاحملــطــة

االنتخابية ويسقط االخرون.
3- جتمع نتائج االنتخابات على
مـستـوى احملـافظـات ويأخـذ فقط
الـستـة االوائل مـن الـنتـائج عـلى
مـسـتــوى احملـافـظـة وتـعـتـبـر من
ـــعـــتــــرف بـــهـــا الـــتي االحـــزب ا
تـتـنافس عـلى مـستـوى حكـومات

احملافظات .
4- جتـــمع نـــتـــائج انـــتــخـــابــات
الـسـتــة الـفـائـزة لـكل احملـافـظـات
لــتـعــتــمــد فـيــهــا نـتــائج الــســتـة
االوائل عـلى مـسـتـوى الـدولـة او
اجلــهــوريــة امــا بــقــيــة االحـزاب
فـــلـــيس مـن حـــقـــهــا الـــتـــنـــافس
باالنـتخـابات الـتشـريعـية الـعامة

اطالقاً.
5- امـا في االقـلـيـم فـتـحـسب في
ضـــوء الــنـــتـــائج الـــعـــامــة عـــلى
مــســتـــوى االقــلـــيم بــدل نـــتــائج

اجلمهورية.
6- تشكيل ثالثة جبهات فقط من
نـتـائج االنـتـخـابـات الـعـامة عـلى
مستوى الـبالد لتضم االجتاهات
كــافـة اي (الــوطــنـيــة والــقـومــيـة
يـة والتكـنوقراط والـدينيـة واال
) تـتنـافس فـيما ـستـقل وبقـية ا
بينها في االنتـخابات التشريعية
ان على الحتالل موقعها في البر
ان تــكــون هــذه الــكــتل مــســبــقــة
االحتــاد او دائـمــة الـتــألـيف وان
لها ستراتيجية وبرنامجاً وطنياً

للنهوض بالبالد .
7- تــشــكل الــكـتــلــة الــفــائـزة في
االنــتــخــابــات الـــتــشــريــعــيــة او
الـكــتـلــتــ احلـكــومـة بــأغــلـبــيـة
الـثـلـثـ وتـبـقى الـكـتـلـة الـثـالـثة

Í√d «  U¼U&≈8
شهق الناس

 wðUO³ « dOCš ”U¹

االمارات

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

زابل رصـوصـة بـتـراب ا العـمل وشـوارع الـعـراق ا
بحـيث اصبح الـعراقـي اليـوم الذي رضع من حـليب
وت الرحيم بال ذاكـرة كأنه ا الكرامة  السـام عدميا 

ب االنتحار والوفاة بكرامة !
كـــيف يـــراد الــــيـــوم من تـــربـــوي عــــراقي أن يـــرسخ
(الـكــرامــة) في طـلــبــته ويــجـعــلـهـم طـاقــة إيــجـابــيـة
وكـرامتـه تنـتـهك يـومـيـا ضـربـا وقـتال امـام طـلبـته من
طرف احزاب وعشـائر واقوام مستـوردة وهو يعيش
على مورد مـالي ال يكـفيه ألسـبوع واحـد. واي كرامة
عراقـية تـلك التي جتـعل من قـوات خاصـة عراقـية ان
تضرب شرطـيا عراقـيا للـمرور وتدمي رأسه ووجهه
امام النـاس وهو حامي الـقانـون.وأي كرامة نـتحدث
ـرء لرؤيتـها والـعيش عنـها ومـستـشفـياتنـا يخـجل ا
ريض فيها لساعات قبل ان تستعجل بلفظ أنفاس ا
ستنقعات اما مدارسنا فأنـها تعوم فوق بحار مـن ا
وأطــفـــال يـــبــحـــثـــون عن الـــدفء الــعـــلـــمي ومالعب
ـكـشوف! لطـفـولـتهم بـيـنـمـا خزائن الـعـراق تـنهب بـا
أليس مـعـيبـا أن نـتـحدث الـيـوم عن كرامـة الـعراقي
ـوانئ ـطــارات وا وجـوازه وصــمـة عــار في مــنـافــذ ا
البرية والـبحرية وكرامـته ووجوده أصبحـت مجهولة
الـنــسب لـدى أ كــنـا زمــانــا ال نـتــذكـرهــا حـتى في
االحالم! أي كرامة نتحـدث فيها وشـعبنا يرزح حتت
ـشردين الفـقـر واجلـوع والـعـوز والبـطـالـة وماليـ ا
من مدنهم تعيش في خـيم انتهاك الكـرامة اإلنسانية
وتـون قهـرا بـصمت الـعوز ومثـقفـونـا رواد اجلمـال 
والفـقر وعـلمـاء الـبلـد يتـفنـنون بـاضـطهـادهم وقتـلهم
وتشريدهم واآلخرون تمـزقهم غربة األوطان اجبارا.
 فـــأي وطن هـــذا الــذي يـــدعـــو الى الـــكـــرامـــة وهــو
مسـتـبـاح من جـيوش االحـتالل واجلـيـران وشوارعه
وحـاراته تـمـتـلئ بــالـغـربـاء من كل لـون وعـرق ... أي
وطن هذا الذي جـرف عراق احلضارة ومـدنه وحياة
الـعـراقي وكـرامـته وسـلـمــهـا لألسـيـاد الـغـربـاء عـلى

! ه طبق من الذل ا
أي عــدس هـــذا وزنه نــصف كـــيــلـــو يــســتـــطــيع رفع
منسوب الكرامة العراقية ويصنع لنا مكرمة الكرامة
غردين حتت شعار سـاخر ألصـحاب الهـشتـاغ من ا
الشباب (عـدس احلكومة يـجمعنـا) اليس معيـبا لبلد
يــصـدر 4.3 ماليــ بـرمــيل نــفط يــومـيــا ومــوازنـته
108مليارات دوالر لعام 2019 يكافئ شعبه بحفنة
ـواطن الـعـراقي ـتــهن كـرامـة ا عـدس اصـفـر لـكي 
وينـهي آخـر ما تـبقى من الـكـرامة الـوطـنيـة أو أليس
مناسبا اليوم ان نطلق على حكـومتنا الوطنية حكومة
ـثل الـعـراقي يقـول: الـيـدري يـدري واللي العـدس! وا

ما يدري كضبة عدس.  
أي غــبي هـذا الــذي يــقــول لــنـا بــعــد هــذا االعــصـار
اجلاهـلي الـتـدمـيري: نـحن نـعـيش في وطن الـكـرامة!

هـنة ومـعايـرها في ومـنطـلقـات ا
تـــــقـــــد الــــبـــــرامج مـن االمــــور
الشائعة فـيه وبالتالي فأن الغاء
مـــنــصـب وزيــر االعالم  وغـــيــاب
ــشـهــد االعالمي الــرقــابــة عــلى ا
وعـــدم وجـــود قـــوانـــ تـــضـــبط
شهد االعالمي ايقاعهـا اصاب ا
وحتول ـهنـي الـرصـ باخلـلـل ا
االعالم الى غــول اقــتــحـم بــيـوت
زق العراقي واسرهم ليفكك و
قـيــمــهم  الـروحــيـة واالنــسـانــيـة
واالخالقـــيـــة  وحــتى مـــبـــادئــهم

الوطنية. 
والــيـوم تــتــحــمل الــدولــة وبـكل
سؤولية مؤسساتها االعالمية ا
الــكــامــلــة في تـــصــحــيح مــســار
االعـالم وحتــــــــجــــــــيـم كـل هـــــــذه
ـرئـية الفـوضى بـكل وسـائـلهـا ا
ـــقــروءة كـــمــا ــســـمــوعـــة وا وا
ـان بــشـكل خـاص يــتـحــمل الـبــر
تـمثل تـعزيـز دور االعالم العـام ا
بشبـكة االعالم العراقي من خالل
ـصـادق عـليه تـطـبـيق قانـونـهـا ا
من قـــبل رئـــاســة اجلـــمـــهـــوريــة
لـيـتمـكن االعالم الـعام (وهـو ملك
الـــشـــعب) من الـــرد والـــتـــصــدي
حلـالـة الـفـوضى االعالمـيـة الـتي
تــســود الــســاحـة الــوطــنــيــة مـا
شــــجع عــــلـى انــــتــــشــــار االعالم
الـــهــابط الـــذي يــعــكـس تــنــافس
االحـــزاب والـــتــجـــار واصـــحــاب
ـالـكـ لـلـعـديـد رؤوس االمـوال ا
مـن الــــــــقـــــــنــــــــوات واالذاعـــــــات

والصحف.   
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كما اليـفوتنا الـتذكير بان االعالم
ــتـمــثل بـشــبـكـة االعالم الــعـام (ا
الــعــراقي) اصـــبح لــديه انــظــمــة
خـاصـة به تــسـهل سـرعـة اتـخـاذ
الــــقـــرارات ومــــعــــاجلــــة االمـــور
واالخفاقات وله حرية التنصيب
والــعـزل وتـبـديل االدارات حـسب
ــــعــــايــــر الــــقـــــانــــون وضــــمـن ا
ــقــراطـــيــة والـــتي افــضت الـــد
مــؤخــرا الـى اخــتــيــار الــدكــتــور
فـــضل فــرج الـــله رئــيــســـا لــتــلك
ــانـا ــؤســسـة بــكل سالســة ا ا
بــضــرورة الــتــغــيــيــر والــوقــوف
بوجه التحـديات وما تعاني منه
هو شبـكة االعالم الـعراقي الـيوم
اعــداد الـعـامــلـ الـفــائـضـ عن
حـاجة الـعـمل والذين  تـعيـنهم

العتبـارات معيـنة على الرغم من
تــوسع قـاعــدة قــنــوات الـشــبــكـة
ـقـروءة ـسـمــوعـة وا ـرئــيـة وا ا
كـمــا تـعـاني من قــلـة الـدعم ومن
كـــــثـــــرة الـــــتــــدخـالت من شـــــتى
االطراف في شؤونـها ماسيؤدي
الى خـــلق اعالم ســلــطــة ولــيس
اعـالم دولـة  والـعـراق الـيـوم في
اوضـاع انتـقـاليـة بامس احلـاجة
الى ســـيـــادة اعـالم وطـــني عـــلى
ـــشــهــد بــصـــورة عــامــة وهــذا ا
يــتــطــلب اعــادة تــنــظــيم  وبــنـاء
شـبـكـة االعالم الـعـراقي بـالـشـكل
الـذي يــكــفل لـهــا حــريـة احلــركـة
واالســــتـــــــــقاللــــيــــة وااللــــتــــزام
بـقـانـونهـا وعـدم الـتـجـاوز عـليه
وهـكــذا ســـــيـنــتج (بــكل تـأكــيـد)
اعـالم عـــام رصــــــــ وبــــهـــويـــة
وطنية  يحـظى باحترام اجلميع
قـــــــادرا عــــــلى مـــــــواجــــــهــــــة كل

التحديات. 
ان احلـــــديث عـن دعم شـــــبـــــكـــــة
االعالم الـعـراقي ال يـقـتـصـر عـلى
ـــــال فــــقط بـل هــــنـــــاك الــــدعم ا
ـعـنـوي الــذي تـشـمل الـتـواصل ا
ــســـؤولـــ في مـن قــبـل كـــبـــار ا
الــــــــدولــــــــة بــــــــدءا مـن رئــــــــيس
اجلـــمــهــوريـــة ورئــيس مـــجــلس
الـوزراء و رئيس مـجلس الـنواب
وغــــيـــــرهم من خـالل زيــــارتــــهم
لشبكـة االعالم العراقي والوقوف
عـلـى نـشـاطــاتـهـا وامــكـانـيــاتـهـا
ومعرفة احتياجاتها كونها تمثل
اعالم الــدولــة ألن جنـاح شــبــكـة
ـشاريع الدولة االعالم هو جناح 
ونـشــر ثــقـافــة احـتــرام االنـظــمـة
ـال والـقـوانـ  واحلــفـاظ عـلى ا

العام والهوية الوطنية.
 كــمـا ان عــلـى الــدولـة ان تــعــمل
على وضع صمام امـان للسيطرة
عـــــلى االعالم اخلـــــارجي بــــعــــد
انـتـشـار االعالم الفـضـائي بـشكل
ســــــريع ومــــــتـــــطـــــور مـن خالل
تـنـظـيـمه ضـمن الـيـات وضـوابط
ـشـاهــدة   وهـذا مـا ط ا تـأطــر 
ــتـطــور من يــحـدث فـي الــعـالـم ا
خالل شـبـكـات  لـلـكـوابل مـنـظـمه
بـــقــوانـــ مــنـــهــا مـــنع تـــركــيب
قصود  منع االطباق (الدش) وا
ـثل هـذه  اي قـنـاة تــريـد الـنـفـاذ 
الــدول  اال من خالل االتــفــاق مع
احدى شبـكات الكوابل السـتقبال

قـــنــــاتـــهــــا وإعــــادة بـــثــــهـــا إلى
ــشــتــركــ وبــشــرط ان  تــكـون ا
برامج هـذه القنات ال تـتقاطع مع
الثوابت الـوطنية والـقانونية مع
تــلك الـدولـة وبــالـتـالي ســيـمـكن
الـســيــطـرة عــلى افــكــار االرهـاب
ودعــــــــوات تــــــهــــــد الــــــدولــــــة
واجملتمع وليس كما هو معمول
بـه الـــيــــوم بـــحـث فـــضــــاءاتـــنـــا
عـادية مـفـتوحه حـتى للـقنـوات ا
شـبوهة بـسبب انعـدام صمام وا

االمان.
ــــطـــالــــبـــة  ومـن هـــنــــا جـــاءت ا
بــضـــرورة وضع االطــر واحــكــام
صمام امـان العمل االعالمي دون
ـســاس بــحـريــته ووصـوله الى ا
ابـــعــد نـــقــطـه لــلـــحــصـــول عــلى
ـعـلـومـة الـدقـيـقـة والـصـحـيـحة ا
ــواطــنــ لــوضــعـــهــا بــ يـــد ا
وتـنــويــر الـنــاس بــاحلـقــائق من
اجل بناء راي عـام وطني رص

امـــــــام من يــــــحــــــاول الــــــتـالعب
بـــاحلــقـــائـق وتـــزويــرهـــا بـــاسم
الدمقراطية وحرية الراي وصوال
لـــتــــخـــريـب عـــقــــول ومـــشــــاعـــر
البسطاء من الناس وعلى سبيل
ـشاهد بـات عقله ثـال جند ان ا ا
مــــفـــــتـــــوحـــــا لـــــقــــنـــــوات اجلن
والعفاريت  والـسحرة التي غزت
الــفـضـاءات  االعـالمـيـة اكــثـر من
الـقـنـوات الـرصـيـنـة اضف لـذلك
الـعـبث واخلراب الـنـاجت عن هذه
مارسات وما تبثه من يأس في ا
نـفــوس الــبـســطـاء  وهــذه كـلــهـا
اهـداف خطـرة يراد حتـقيقـها في

اجملتمع.
والـيـوم احلـاجــة مـاسـة الى قـوة
واطـن الـدولة بـالـتعـاون مع ا

لتطويق هذه القنوات  واحلد من
مـــشــاهــدتــهــا  وعــدم الــتــهــاون
معهـا  وهذ الدور  يتـطلب ايضا
هني الشريف القيام من االعالم ا
به من خالل بث البرامج الثقافية
والتـربـويـة وبـرامج مـشتـركه مع
قــوى االمن  الـــداخــلي  من اجل
ـواطن وتـعزيز رفع معـنويات ا
ثـــقـــتـــهـم بـــقـــدرة الــــدولـــة عـــلى
ــثـل هــذه االوضــاع الــتـــصــدي 
وتـقـدـــيم الـبـرامج  الـتي تـنطـلق
مـن قــــــواعـــــد مــــــهــــــنــــــة االعالم
واخالقيـتهـا ورسالـتـها  كـسلـطة

رابعة.
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وهل بقي كرامة للعراقي حتى نتحدث عن األوطان?
هـكـذا قـالهـا عـراقـي وهو يـحـاول لـنـهـار كـامل حتت
ـطـر أن يــصـحح خــطـأ بـســيـطـا فـي مـعـامــلـة راتـبه ا
تواضع في دائـرة التـقاعد ويـضيف صـارخا امام ا
الــنــاس (ان ضــاعت الــكــرامــة فال داعي لــلــحــيــاة).
ولوعملنا استفتاء على كلمة (الكرامة) ب العراقي

لرأينا العجب ليس في رجب بل العجب يسري على
كل الــــشـــــهــــور والــــســــنـــــوات واالرجح ان هــــنــــاك
اسـتـراتيـجـيـات سـعت الـى جتريـف كـرامة الـعـراقي
وتسطـيح حيـاته وجتذيـر االميـة السـياسـية وتـفكيك

نهجة! النسيج االجتماعي بطريقة مذلة و
ــا فـيـه فـإن وإذا صحّ ان االنــاء يــرشح او يــنــضح 
رائحـة ما رشح خالل هـذه الفـترة تـزكم االنوف ألن
مـا تـعــرض له الـعــراقي نـفــسـيـا مـن قـوات االحـتالل
والـنـخب الـسـيـاسـيـة الـعراقـيـة اجلـديـدة أصـبح عـلى
واطن الـعراقي جحيـما يوميـا تفوق صبره اجندات ا
وطاقـته كبـشر ومـا كان هـمسـا خجـوال أصبح أكـثر
صـخـبــا من خـوار الــثـيـران ألنه مــهـمــا يـبـلغ الــفـقـر
بالـعـراقي ومـهمـا يـثقـل علـيه الـبـؤس ومهـمـا يسيء
اليه الـضيق فـإن في فـطرته شـيئـاً من كـرامة حتـمله
ا كسب يديه لذة ال يجدها على أن يجد ح يأكل 
ا يـساق إلـيه دون أن يـكسـبه أو يحـتال ح يـأكل 

فيه. 
ـعـاني ـا ارتـبط مـفــهـوم الـكـرامـة في ثـقــافـتـنـا  وطـا
الـشـرف ومــا يـتّـصـل به من قـيم كــالـرجـولــة والـقـوة
ـوروث والـبـطـولـة والــكـبـريـاء. وهـذا مــا نـلـمـسه في ا
الشعـري التـقليـدي فعـنترة بن شـداد ال يزال أيـقونة
عربـيـة. من أقـواله في هـذا الـسيـاق: (ال تـسـقـني ماء
احليـاة بذلّـة بل فـاسقـني بـالعـزّ كـأس احلنـظل/ ماء
احلـيـاة بـذلّـة كـجـهـنّم وجـهـنّم بـالـعـزّ أطـيب مـنـزل.)
وكمـا يـتحـقق الـعزّ عـنـد عنـتـرة باألعـمـال الفـروسـية
وبـاحملــاربـة من أجل احلــبـيــبـة فـإن الــعـزّ والــكـرامـة
ــا أســست عـلـى ثـقــافـة والـشــرف في أوطــانـنــا لــطـا
اخلـبــز. أن تـأكـل اخلـبــز وتـشــكـر الــله عــلى نـعــمـته
وتنـسى احلـريـة والتـنـمـية وحـقـوق االنـسان والـعـدالة

طالب. والقانون فهي آخر االهتمامات وا
منذ سـنوات والـتدهـور يشمـل كل شيء في العراق
اخلطاب االعالمي اجلاهلي الـذي يصنع (الكرامات)
البائسـة ويخدع اجلـمهور بـقصص األوهام الـدينية
ـقيـاس (رختـر) لزالزل ويؤسس لـهم كرامـة جـديدة 
الكرامـة االفتـراضية واالسـتغـراق في أحالم اليـقظة
وهـومـة كـلـهـا تدهـورت ولم تـبق ايـة خـطـوط حـمر ا
صـائـر الكـوميـديـة السـوداء التي ويكـفي ان نتـذكـر ا
ـواطـن العـراقـي البـاحـث عن الـكـرامة انـتـهى الـيـها ا
ـيـاه االسـنـة ـسـتـنـقـعـات واجملـاري وا اجلـمـيـلـة في ا
للشرب وأوحال مياه االمطار ومقاهي العاطل عن

مـعارضـة واليجـوز االعتـداء على
حقوقها.

{ اجــــراء تـــــعــــديـل دســــتــــوري
بـــخـــصــوص انـــتـــخـــاب رئـــيس
اجلمـهـوريـة عـلى ان يـنتـخب من
قـبل الـشــعب مـبـاشـرة وحتـدد له
صالحـيات في الـدستـور ويرتبط
به حـصريـاً كل القـضاء واجليش
واخملـــابـــرات واالســـتـــخـــبـــارات
واليـجـوز بـأي شـكل مـن االشـكال
ـــــؤســـــســــات تـــــســـــيس هـــــذه ا
واخـتـراقـهـا الن تـهـمـتـهـا تـعـتـبر

خيانة عظمى للبالد وللرئيس 
ــان رئــيس الــوزراء يــفــرز الــبـــر
ــســؤولــيــة ادارة الــذي يــكــلف 
سـيـاسة الـبلـد ونصف الـسيـاسة
اخلـارجــيـة حتت اشــراف رئـيس
اجلــمـهــوريـة وتــوجـيــهه وقـراره
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مدة الـواليـة لـرئيس اجلـمـهـورية
لـفـتـرتـ انـتـخـابـيتـ فـقط اربع
سـنوات لكل فـترة ويـغادر بـعدها
ايـضـاً واليـة رئيـس الوزراء اربع
سنوات حتديداً اليـجوز تمديدها
ــا يـــرشح عــنــصــر اطـــالقــا وا

بديل من اجلهة الفائزة نفسها.
{ تشكيل مجلس للشيوخ من:
1- رؤساء اجلمـهورية الـسابق

ايا كان احدهم .
2- رؤســـاء الـــوزراء والـــقـــضــاء
ــــســـلـــحـــة ورئــــاســـة الـــقـــوات ا
الــســابـــقــ عـــلى ان يـــكــون قــد
اكملوا مددهم كاملة دون عزل او
فــــصل و اي عــــقــــوبــــة في خالل
العمل وبحدود ثالثه لكل منصب
والـبــاقي يـبـقى الـى حـ الـوفـاة
والـعـزل القـسـري. وهـذا اجملـلس
يـــنــــفي احلـــاجـــة الـى تـــشـــكـــيل
(مـــجــلـس االحتــاد) النـــنـــا لــيس
لـديـنـا اقـالـيم او دول احتـدت من
خــــارج احلــــدود اجلــــغــــرافــــيــــة

والسياسية لدولة العراق.
{ وحــدانــيــة اجلــيـش والــقـوات

سلحة.  ا
ــــلــــيــــشــــيـــات { حل جــــمــــيع ا
(الـبـيـشـمـركـة واحلـشـد الـشـعـبي
والــعـشـائــر) وتـطــويع من يـرغب
مـن عنـاصـرهـا بـاجلـيش وحسب
الـــضــوابـط وصــرف مـــكــافـــئــات
لالخـرين الـذين التـنـطـبق عـليـهم

شروط التطوع.
{ اطالق تــــســـمـــيــــة الـــشـــرطـــة
الوطنية بدل الشرطة االحتادية
ـــســــلـــحـــة { بـــنــــاء الـــقــــوات ا
والـشـرطـة الـوطـنـيـة بـنـاء مـهـني
وطني ويـحـرم الـعـمل الـسـياسي
في داخــلــهــا وتــوضع عــقــوبــات

مشددة بحق من يخالف ذلك 
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