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أول ظـــهـــور " لـــلــتـــكـــتك " كـــان في دول
جـــنـــوب شـــرق أســـيـــا ذات الـــكـــثـــافــة
الـسكانـية الـعالـية لـكونـها واسـطة نقل
صغيرة ورخيصة وعـملية وقبل بضعة
اعـوام بـدأت هـذه الـعـجـلـة تـغـزو احـياء
اطراف الـعاصـمة السيـما مـناطق شرق
قــنـاة اجلـيش لـكن ســرعـان مـا أتـخـذت
ــرور قــرارا تــعــســـفــيــا بــحق شــرطـــة ا
أصـحــابــهـا أذ مــنــعت أســتـخــدام هـذه
العجلة في الـشوارع مع فرض عقوبات
عــلى مــســتـخــدمــيــهــا تــصل الى حــجـز

ركبة. ا
وألنــهــا وسـائط غــيــر مــسـجــلــة وغــيـر
مسـموح سيـرها في الطـرقات والحتمل
ارقــامـــا فــضال عـن عــدم تــقـــيــد بــعض
ـرور كل ذلك جعل اصـحابـها بـقـواعد ا
تــواجـدهــا في الـشــوارع يـســبب اربـاكـا
رور  السيما وان كبيرا في انسيـابية ا
ــــرور فـي مــــنـــــاطق اطــــراف شـــــرطي ا
الـعــاصـمــة الحـول والقـوة اليــسـتــطـيع

فرض غرامات على العجالت اخملالفة.
ويــشـيـر ( ب. ج / مــدرس ) الى ان احـد
االشــــخــــاص من اصــــحـــاب الــــتــــكـــتك
اخـتـطف ابن اخـيه ذو العـشـر سـنوات
ـدرســة في قـطـاع 2 بــعـد خـروجـه من ا
ــديــنــة الــصــدر وقــد اضــطـر الــطــفل
ــذعــور الى رمـي نــفــسه مـن الــتــكــتك ا
وتــعـرض الى جـروح خـطــيـرة وعـنـدمـا

شاهده شباب احمللة هرعوا النقاذه.
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فـيـمـا يـقـول مـحـمـد ( 35 عـامـا - سائق
ــرور مـنــعت في تــكــسي ) ان (شــرطــة ا
الـبــدايـة ســيـيــر الـتــكـتك فـي الـشـوارع
الـرئـيـسـة وكـانت مـحـقـة في ذلك نـظرا
حلالـة التـهور التـي يقود فـيهـا اصحاب
الـــتــكــتـك عــجالتـــهم وعــدم الـــتــزامــهم
ــرور أضــافـة الى بـأنــظــمـة وقــوانـ ا
االســلــوب الــبـذيء لــلــبــعض مــنــهم في
التـعامل مع سـواق السـيارات والـركاب
وهو ماتـسبب باعطـاء انطباع سيء عن
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سواق هذه الواسطة).
ويـتـابع مـحـمـد (وحلل هـذه االشـكـالـيـة
ـرور قرارا بـتـسـجـيل عجالت اصـدرت ا
التكتك ومـنحها ارقاما اصـولية مقابل
رسم قــــدره 500 الف ديــــنــــار لـــــكن لم
يسـجل اال القـليلـون عجالتـهم الن مبلغ
الــــرسم بــــاهض وهم مــــعــــظـــمــــهم من

الشباب الذين يعيلون عوائل فقيرة).
خـالل االحـتــجـاجــات الــتي انــدلـعت في
ارجــاء الــبالد قــبل اربــعــة اشــهــر كــان
هــنـاك حـضـور بـاهــر الصـحـاب عـجالت
ؤن التكـتك فمنهم من انـخرط في نقل ا
ـسـتـلـزمـات الـطـبـية ونـقل واالغـذيـة وا
االشخـاص الى سـاحات االحـتجـاجات
فـيــمـا انـخـرط اخــرين في نـقل اجلـرحى
ـــصـــابـــ الـــذيـن ســـقـــطـــوا اثـــنـــاء وا
ـتـظــاهـرين والـقـوات ــواجـهـات بــ ا ا
ـسـتـشـفيـات السـيـمـا بـعد االمـني الى ا
استخدام بعض العناصر االمنية للعتاد

احلي".
وقد ابـدى فرسان الـتكتك شـجاعة فـائقة
في اقتحام الصفوف االولى للمواجهات

ـصـابـ ونـتـيـجـة واخالء اجلـرحـى وا
لـذلك سـقط الـكـثيـر مـنـهم. ويقـول مـهـند
(ســائق تــكـتك - 35عــامــا)  لم اجـد اي
فـــرصــــة عـــمل عــــلى الـــرغـم من كـــوني
ـتـوسـطـة سـواء حـاصـل عـلى شـهـادة ا
فـي مـــؤســـســـات الــــدولـــة او الـــقـــطـــاع
اخلـــاص حــتـى عــلـى ســلك الـــشـــرطــة
الحتـــصـل عـــلـى فـــرصــــة دون ان تـــدفع

مبلغا كبير ا ".
ــاء ويــتــابع (فــأجتـــهت لــبــيع قــنــاني ا
لفترة ثم عمـلت بائعا للـصحف ولكنها
لم تـكن مجـدية خـصـوصا اني مـسؤول
عن عـائـلـة كبـيـرة حتمـلت مـسـؤوليـتـها

بعد وفاة والدي قبل عدة سنوات).
ويـذكـر مـهـــــــنـد انه تــدبـر مـبـلـغـا قـدره
ثالثـة ماليـ دينـار لشـراء عـجلـة تـكـتك
واخـذ يـعمل فـيـها لـيل نـهار بـالـقرب من
احــد االســـواق الـــشـــعــبـــيـــة لـــيــجـــمع
مـــبــلـــــــــغــا يــقــارب 35 الف ديـــــــــنــار
ـالـية يـوميـا وقـــــــــد انتـعـشت اموره ا
بــــعـض الــــشـيء لــــكــــنـه يــــشـــــكــــو من
ـرور الـتي تـصـادر تـعــــــــسـف شـرطـة ا

جرد عبورها قنــــــاة اجليش. العجلة 
 WOŽUL²łô« …dEM «

فـيــمـا يـبـ الـبـاحث االجـتـمـاعي حـسن
الـعـكيـلي (ان الـنـظرة االجـتـماعـيـة التي
طـالت اصـحـاب الـتـكـتك كـانـت قـاصرة
عـــلى الـــرغـم من وجـــود عـــدد من غـــيـــر
ـنــظـبـطــ والـذي يــقـودون عــجالتـهم ا
بتهـور لكن يجب ان نـلتفت الـى معاناة
هــوالء الـشـبـاب الـذين ابـتـلـتـهم احلـيـاة
بـاعــبـاء تــفـوق طـاقــتـهم ولـم تـنـصــفـهم
قــوانـ الـدولـة فـبــدال من ان يـسـجـلـوا
ـــرور بـــرســوم عـــجالتـــهم في دوائـــر ا
رمزية او مـجانا فـرضوا علـيهم رسوما
تعـجيـزية). جاءت االحـتجـاجات لـتشكل
بــارقــة امل لــكل الــفــقــراء واحملــرومـ
والــنــاقــمــ عــلى الــفــســاء احلــكــومي
ــتــورطــ في بــيع الــوظـائـف حـيث وا
ازداد الــســيــاســيــون الــفــاســدون ثـراء
وازداد الـفـقراء فـقـرا هـذا مايـقـوله عـبد
االمـــيـــر (طــالـب ثــانـــويـــة ) ويـــزيــد ان
(الوضع احلالي يحتاج الى تغيير لكي
يـتـنعـم كل العـراقـيـ بخـيـراتـهم وليس

التكتك واسطة تتحول الى اسطورة في احتجاجات بغداد 

ستـمـنح هـذا الـعـام لـلـصـحـفـية
ن من شـبـكـة الـكـفـوءة اروى د
سـي ان ان االخــــبــــاريــــة حــــيث
قـامت بـتغـطـية واسـعـة الحداث
احلروب ولـلمـواجهـات وتتـمتع
ـصداقـية بـرصيـد مـشهـود من ا
الـصحـفيـة واالعـمال االنـسانـية

العظيمة). 
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تــنـطـلق في اربــيل يـوم الـسـبت
ـــــقـــــبل وقـــــائع الـــــنـــــســـــخــــة ا
الــثــــــــانــيــة من جــائــزة شــفــاء

كردي الدولية. 
وقــالت دعـوة تـلـقـتـهـا (الـزمـان)
امـس ان (شــــــــيـــــــــكــــــــة رووداو
االعالمـيـة وجلـنـة جـائـزة شـفاء
كردي الدولية تتشرف بدعوتكم
حلضـور مراسم الـدورة الثـانية
التي تقام مساء يوم السبت 22
شباط اجلاري في فـندق روتانا

دينة اربيل). 
واضـــــافت ان اجلــــائـــــزة الــــتي
ــاضي (تـأتي تــأسـست الــعـام ا
تــخــلــيــدا لــذكــرى شــفــاء كـردي
ـــــا لــــــروح جــــــمــــــيع وتــــــكــــــر
الـــصــــحـــفـــيـــ الــــذين فـــقـــدوا

حياتهم اثناء العمل). 
وكانت كـردي قد استـشهدت في
 25  شــبــاط  2017 في مـــديــنــة
ــوصل اثــنــاء اعــداد بــرنــامج ا
خـــــاص عن جـــــرائـم تــــنـــــظـــــيم

داعش. 
واجلــــــــــائـــــــــزة تــــــــــثــــــــــمن دور
الــــصــــحــــفـــيــــات الــــلــــواتي كن

شــاهـدات عــيــان في اجلــبــهـات
االمـــامــيـــة واجنــزن الــتـــقــاريــر
بــــشــــجـــاعــــة تــــامـــة لــــنــــقل كل
قـرر ان يـحـضر احلـقـائق. من ا
ــــــــراسـم  صــــــــحــــــــفــــــــيــــــــون ا
ودبـــــلــــومـــــاســـــيـــــون من داخل
الـعــراق وشـخــصـيــات دولـيـة).
وكشفت الـلجنـة عن ان اجلائزة

احــتــفـال كــبــيــر شــهـدتـه اربـيل
ـــاضي وقــالـت جلــنــة الـــعــام ا
اجلــائــزة ان (جـــنــان تــســتــحق
اجلـــائــزة بــســبب شـــجــاعــتــهــا
وجرأتها في توثيق االحداث. 
وقـــد تــــبـــرعـت جـــنــــان مـــوسى
بـكامل قـيمـة جائـزتهـا لضـحايا
تــــنــــظـــــيم داعش فـي الــــعــــراق

وسوريـا. وقالت في كـلمة خالل
االحـــــتـــــفــــال الـــــذي حــــضـــــرته
(الـزمـان) انهـا (لن نـدخـر جـهدا
في الـــوصـــول الى الـــضـــحـــايــا
ومـــســاعــدتـــهم) فــيـــمــا رحــبت
االوساط االعالمية بفوز موسى
بـــاجلــائــزة كــمــا حـــيت شــبــكــة

رووداو على مبادرتها.   

الشهيدة شفاء كردي
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ـنــطـلق الـســيـاسـيــون فـقط ومـن هـذا ا
شاركة في االحتجاجات). قررت ا
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بطوالت اصـحاب التـكتك التـي جسدها
الــشـعـراء في قـصـائــدهم والـنـسـوة في
اهـازيـجـهن والـرسـامـون في لـوحـاتهم
حـــولــتــهـم من شــبـــاب مــتــمـــردين عــلى
االنـظـمـة والـقـوانـ الى ابـطـال حتدوا
ـصابـ واجلـرحى باداء ـوت النقـاذ ا ا
اســـطـــوري اليـــبـــالـــون بــاخلـــطـــر وهم
يقـتحـمون اخلـطوط االولى لـلمـواجهات

تظاهرين والقوات االمنية. ب ا
ان اال والـشــعــوب احلـيــة تــعــبـر عن
نفسها وقت االزمات واحملن والتحديات
بــطــرق والــيـــات مــبــتــكـــرة تــفــرضــهــا
الـظـروف االنـيــة ومـثـلـمــا ثـار اجـدادنـا
لطرد االستعمار الـبريطاني مستخدم

ـكوار ) ادوات بـسـيـطة مـثل ( الـفـالـة وا
ــدافع والــدبــابــات فـان في مــواجــهــة ا
الـشــبـاب يــسـجــلـون ( الــتـكـتـك ) الـيـوم
كواسـطة اسطـورية امتـطاها احملـتجون

في سوح التظاهرات.
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وكـــــانت
الــــــصح
فــــــــيـــــــة
جـــــنــــان
مـــــوسى
من قـناة

االن الــــلـــبـــنــــانـــيــــة قـــد حـــازت
اجلـائـزة بـنـسـخـتـهـا االولى في

جنان موسى تتسلم جائزتها

q³I² ¹ 5{uH*« fK−  fOz—

 WOÐuM'« U¹—u  dOHÝ

÷ËdIK  —UM¹œ —UOK  ¥∞  ·dB¹ ÊUJÝù« ‚ËbM

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـفـوض جـلـيل عـدنان اسـتـقـبل رئـيس مجـلس ا
خـلف في مـكـتـبه سـفـيـر كـوريـا اجلـنـوبـية جـانغ

كيونغ ووك .
وقـال بـيان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان (خـلف شرح
وتـنــاول الــطـرفــان اهــمـيــة اجــراء االنـتــخــابـات
ـبـكـرة والـتي سـتـدفع الى تـهـدئـة االوضـاع في ا
العـراق اخلطـوات التي اتـبعـها اجملـلس اجلديد
في عمـليـة االعداد والـتجهـيز االداري والـقانوني

للمؤسسة وفقا للمعايير الدولية  .
ـؤسسـة تـواجـه الكـثـيـر من واضـاف خـلـف ان (ا
الـتحـديـات والـعـقـبـات الداخـلـيـة واخلـارجـية اال
شـاكل انـنـا سنـعـمل جـاهـدين عـلى حـل جمـيـع ا

نظمات الدولية).   ؤسسات وا بالتعاون مع ا

من جانـبه ابـدى الـســــــفـيـر الـــــكـوري تـفـــــهـما
وســـــعـادة غـامـــــرة لـتـوطـيـد الـعالقــــــات بــــ
الـبلـدين واعرب عـن استـعداد كــــوريا اجلـنوبـية
ـفـــوضـية سـاعدة ا في االسـتمـرار والتـواصل 
من خــــالل الـــــشـركة الـكوريـة اجملهـــزة الجهزة
االقـتـراع االلـكـترونـي الـــــتي عـمــــــلت عـلـيــــــها

ؤســـــسة في االنتـــــخابات السابقـــــة).  ا
واضــاف ان (بـالده عــلى اســـتـــعــداد تـــام لـــنــقل
التجربة الكـورية الى العراق من خـــالل التعاون

ثــــــمر ب البلدين وتــــــبادل اخلبرات .  ا
يـذكـر ان (كوريـا اجلـنوبـــــــــيـة قد زودت الـعراق
بـاجــهـزة الـــــعـد والــفـــــرز االلـكـتــرونـــــيـة الـتي
ــتــطــــــورة واجملــــــربــة تــعــتــبــر من االجــهــزة ا

ــــيا). عا

فوضية يستقبل السفير الكوري رئيس مجلس ا
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تسلم عدنـان الغنام مهـام عمله مديراً
عــامـاً  لــلــشــركــة الـعــامــة لــلــســمـنت
الــعــراقــيــة خــلــفــا حلــســ مــحــسن
اخلـفـاجي الـذي احـيل عـلى الـتـقـاعد.
وقد استقـبل الغنام في مـكتبه معاون
مـدير الـشركـة ومـدراء اقسـام الشـركة
ــنــتـــســبـــ لــلــتـــرحــيب وعــدد مـن ا
واالطالع عــــلى مــــجــــريــــات الـــعــــمل
ـســوؤلـ والــتـعــرف عـلى الــســادة ا
وســــيـــــر ادارة مــــفــــاصل الــــشــــركــــة

الرئيسية. 
ـنـتـسـبي واكـد الـغـنـام خالل لـقـائه 
الشـركة ان (صناعـة السمـنت تعد من
اهم الـصـنـاعـات الـسـتـراتـيـجـية ذات
ـمـتد الى الـعـراقة والـتـاريخ الكـبـير ا
ومة اكثـر من ثمانـ عاماً ويـجب د
هـــذه الــصـــنــاعـــة والــنـــهــوض بـــهــا
واحلفـاظ على هذا الـصرح الـصناعي

كفخر للصناعة الوطنية). 
مشـيراً الى ان (صـناعـة السـمنت هي
تــسـعى الى حتـقـيـق االكـتـفـاء الـذاتي
من مـصـانـعـهـا وخطت طـريـقـاً لـباقي
الـصـنـاعـات لـتــعـمـيم  جتـربـتـهـا  في
دعم الدخل الـقومي وتـوسيـع مصادر

الدخل). 
ووعد الـغـنـام بـتـذلـيل كـافـة مـعـوقات
الــعــمل وحتــقــيـق وتــلــبــيــة مــطــالب
ـنـتـســبـ والـسـعـي الى تـوفـيـر كل ا
الدعم للـمنتـسب كـون جودة االنتاج

. هي انعكاس جلودة اداء العامل
وكـشف صـنـدوق اإلسـكـان عن صـرف
أكـثـر من 40 مــلـيـار ديـنــار لـلـقـروض

اضي. خالل الشهر ا
ـكـتب اإلعالمـي لـلـصـندوق وأوضح ا

ــبـالغ في بــيـان امـس أن (مـجــمــوع ا
ـصروفـة لـلدفـعـات اإلقراضـية خالل ا
ملياراً شهر كـانون الثـاني بلغت (40 
و 129 مــلـيــون ديــنــار) الفــتـاً إلى أن
(عدد الدفعات اإلقراضية بلغت 2888

دفعة). 
…e−M   UF œ

وأشـار إلى أن (عــدد الـدفـعـات األولى
بـلغت 1096 دفـعـة فـيـمـا بـلـغت عـدد
الدفـعات الـثانـية 839 دفعة في ح

ـنـجـزة 953 دفـعة. بـلـغت الـدفـعـات ا
مـؤكـداً أن"هـذه الـدفــعـات اإلقـراضـيـة
بـادرة والسيولة). صروفـة تشمل ا ا
وأضـــــاف الــــبــــيـــــان أن (مــــجــــمــــوع
ــكـشــوفــة خالل الــفــتـرة ــعــامالت ا ا
ذاتـهـا بـلغت 2097 مـعـاملـة) مـنـوها
بأن (الصندوق يسهم بشكل فعال في
مـــعــــاجلــــة أزمـــة الــــســـكـن من خالل

وكــذلـك  قـروض الــقــروض الــفــرديـة 
إنشاء اجملمعات السكنية).

وفي ظلِّ الـظـروف الراهـنـة واألحداث
ُــتـســارعـة الــتي تـشــهـدهــا الـبالد  ا
يُالحَظ قـيـام بـعض ضـعـاف الـنـفوس
ــــتــــاجــــرين بــــقــــوت الــــشــــعب مـن ا
بالترويج وبثِّ اإلشاعات حول وجود
شـحـةٍ أو نـقصٍ في اسـطـوانـات (غـاز
الطبخ) في محافظة نينوى الستغالل

  . واطن ا
وقــال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الـشـركــة الـعـامـة لـتــعـبـئـة وخـدمـات
الـغـاز تـؤكـد نفـيـهـا  وجـود شـحةٍ في
مــادة الــغــاز الــسـائـل في احملــافــظـة
حـــــيثُ أنَّ كـــــمـــــيـــــات اإلنـــــتـــــاج من
ُــعـبـأ فـي تـزايـدٍ اسـطــوانـات الــغـاز ا
كـبيـر  وانَّ معـامل التـعبـئة مـستـمرّة
في عـملـها دون تـوقف  وبـانسـيابـيّة
عـالـية وان االكـتـفـاء الـذاتي من مادة
الــغــاز الـســائل في الــبــلـد وتــصــديـر
ا الفائض مـنه الى اخلارج  جتعل 
اليـدع مـجـاالً لـلـشك عـدم حـصـول أيـة
أزمـــة في الـــغـــاز  بــفـــضل اجلـــهــود
اجلبارة التي تبذلها الكوادر العاملة
تــدعــمــهــا تــوجــيــهــات وزارة الــنــفط
واإلدارة الــعُــلــيــا في الــشــركــة بــهـذا
الـــصّـــدد). واضــافـت انه (في الـــوقت
الـذي تـنفـي الشـركـة الـعـامـة لـتـعـبـئة
وخــدمـات الــغــاز هــذه اإلشـــــــــاعـات
جـملـةً وتفـصـيًال تؤكـدُ  أنهـا ستـقوم
بإجـراءات رادعـة أليِّ شخصٍ يـحاول
.  كـما ونُــــــــهيبُ واطـن استـغالل ا
ـواطـنـ عـدم تـصـديق اإلشـاعـات بــا
التـي تهـدف خللق حـالة من الـفوضى

في البالد).

عدنان الغنام
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نبض القلم

l «u « rÝUÐ oÞU½ ÊU

(الصـحافة اجليـدة يجب أن تكـون مرآة للمـجتمع الذي يـرى فيها
واقعه..) .. 

هذا مـا أكده (تيودور لـوماس)  الصـحفي السـابق في شبكة (بي
بي سي)  ومدير مؤسسة (جيمس طون ) للتدريب االعالمي  ..

نـظور .. ال يجـوز لوسـيلة اعالمـية  - حتت أي إعـتبار - وبـهذا ا
ستوى أن يكون مستوى إهتمامها  بـالقضايا احمللية  لبالدها  
ستوى  حدث أو قضية في أقل من  خطورتها أو أهميتـها  أو 
بالد أخرى مهـما كان مسـتوى خطورتـها أو االثارة التـي حتملها

واجلمهور الذي تخاطبه   ..
فهل يجوز مثال أن يأخذ فايروس كرونا في الص رغم خطورته
وسـعـة انـتـشـاره االهـتـمـام نـفـسه الـذي يـأخـذه احلـراك الـشـعـبي
ـستـمـر منـذ خـمسـة أشـهـر في العـراق  ولـبنـان ويـستـنـزف دما ا

ا يجب .. يوميا ومعاناة طالت أكثر 
فهو قضية أولى لشعبي البلدين االن ..

رآة ثل هذه ا كن للمجتـمع أن يرى نفسه على حقـيقتها  وهل 
أم هي  مـرآة  خـادعة تـكبـر وتصـغر وتـشـوه وتظـهر اجلـسم على

غير حقيقته ?..
نـاسبـة لها  في فعنـدما ال تـأخذ قضـية مـهمة وسـاخنـة االهمـية ا
االعالم أو  يـعــتم  عـلى احلـقــيـقـة أو يـسـلط الــضـوء عـلى  جـانب
منها على حسـاب جوانب أكثر أهمية فيـها  طمست عن عمد تعد
عـملـية مـقصـودة  وتـدخل ضمن الـتضـليل االعالمي أو الـعكس
تماما أيضا عندما يسلط الضوء على قضية لم تكن بتلك االهمية
لــغـايـة مـقـصـودة  أو تـضـيع احلـقــيـقـة وسط  مـجـمـوعـة أكـاذيب

حتتاج الى جهد كبير وعقل بارع لفرزها ..
تـلك احلالـة إن حصـلت في أي بــالد  تعـــــد محـاولة مـكشـــــوفة
لـتـغـيـــــيب الـوعي  والـسـيــــطـرة عـلى الـعـــــقـول  أو (سـرقـتـها)

علــى نحو أدق ..
واالعـــالم قــــد يــكـــون أحـــــد هـــــذه الــوســــــائـل الــتي تــفـــــعل

ؤثر .. فعلـــها ا
ـر عبـرها كل لـذلك يجـب أن تكون هـناك وسـائل  تـنقـية (فلـتر)  
ـواد مـا يـذهـب الى الـعـقل  لــكي يـصل  خـالـيــا من الـشـوائب وا

الضارة ..
االعالم سالح ذو حدين ..

فـقــد يـكـون االعالم أحـد الـركـائـز االسـاســيـة في الـسـيـطـرة عـلى
اجملتـمع لـغايـة مـعيـنـة  كمـا يذهـب الى ذلك (لوسـيـان جولـدمان)

في كتابه (التاريخ واجملتمع) ..
نح شرف أن يكـون سلطة رابعة ثل هـكذا اعالم أن  كن  فهل 
في اجملـتمع  أم يـكـون إعالمـا فاقـدا لـلـضمـيـر  النه يـعـمل على

تغييب وعي الشعب..
وفي هــذا االطـــار يــقــول جــوزيف غــوبـــلــز وزيــر االعالم الــنــازي

(إعطني إعالما بال ضمير أعطك شعبا بال وعي)  ...
إذا ...

التـضلـيل إستـبداد أيـضـا من نوع أخـر  الن االثنـ يسـتهـدفان
االنـســان  وأغـلى مـا في االنــسـان  جـوهـره (عــقـله) ..  فـإذا مـا
سلبـت العقول  من البـشر يصعب الـتحكم بها  ويـتملكـها الغير 
وتتـحـول الى مـجرد أجـهـزة  سكن (بـالـدور الـعلـوي) من أجـساد
اصحـابها  و تـأجيرهـا لالخرين للتـحكم بهـا  كما  يـستخلص
ـعـروف (ديل ـتـعـمــد) لـلـكـاتب األمـريـكي ا من كـتـاب (الـتـفـكـيـر ا

وضوع بتفصيل أكثر ) .. كارجني ) .. (ولنا عودة لهذا ا
ـفتـوح الـيوم أصـبحت سـرقة الـعـقل أسهل بـكثـير وفي الفـضاء ا
ــال  وتـمـارس في الــعـلن دون مــسـاءلـة قــانـونـيـة أو مـن سـرقـة ا
ــال  مع الــعـلم إن االثــنـ إجـتــمــاعـيــة  كـمــا هـو حــال  سـارق ا
د يده الى جيبك والثاني الى عقلك .. والثاني سارقان .. واحد 
ــارس هـذه (الـلــصـوصـيـة) أخــطـر بـكـثــيـر من االول  ومع ذلك 

بحرية وتميز..
زدوجة أيـضا  وهنا تكون ـهمة ا ارس تلك ا كن أن  واالعالم 
ــال مــعـا بــوعي اخلــطــورة  أكــبــر ..  ســرقــة الـعــقــول وســرقــة ا
ادي وتخطـيط مسبق أو بـهدف  عرضي  أو أساسي لـلكسب  ا
من خالل االعالن  أو غيره من الـوسائل  والترويج المـور هابطة
ـعـنويـة أو الـفكـريـة أواالجـتمـاعـية  بـقـصد اديـة أوا في قـيـمتـهـا ا

االضرار باجملتمع   عامة أو بشرائح  معينة ..
وهذا بـالتأكيـد له إنعكاس سـلبي على الوسـيلة االعالميـة  نفسها
نـهج  النه سيخسرها جمهورا ايضا  إذا ما سارت على هذا ا
واسعـا   هدفه الـبحث عـما يـفيـده ويـستـحق أن يتـابعه   فـليس
لـدى االنسـان الـيـوم إستـعـداد لـيخـسـر وقـتا في مـتـابـعة شيء ال
يفيده أو يقـل عما لديه من معلومـات او يستقبل معـلومات مضللة

ولغايات واضحة ليست من مصلحته ..
وهذا واحـد من التـحديـات الكـبيـرة الـتي تواجه الـصحـافة  الـيوم
في أن تـنــهض بــدورهــا وتـكــون مــرآة صـادقــــــة تــعـكـس الـواقع
بـصدق ومـوضوعـية  وتـكون وسيـلة تـنويـرضروريـة أيضـا تسهم
بخـلق الراي الـعـام  وتفـقد قـيمـتهـا كـوثيــــقة مـهمـة عن عصـرها
ـرحلـة وتـفـاعالتـها وهـنـا يـكون يـرجع الـيـها الـبـاحـثون لـدراسـة ا
ـتـمــيـز في كـتـابـة ـرحــلـة   وله دوره ا الـصـحـفي شــاهـدا عـلى ا

التاريخ .
وهناك فرق شاسع ب شاهد الزور وشاهد صادق ..

وشـهادة الـزور محرمـة شرعـا (وال تكتـموا الـشهادة ومن يـكتـمها
فانه آثم قلبه ) ..

ــوضـــوعـــــــيـــة واحــدة مـن صـــــفـــات االعـــالم ــصـــداقـــيـــة وا ا
االسـاسـيـة لـكي يـكـون بـحق وحـقـيـقة إعـــــالم اجملـــــتمـع  ينـقل
ــــط جـــديد يـخـدمه ويـأخـذ بـيده صــــورته ويـعــــمل لـصـيـاغـة 
الى أمام ويـواكب العـصـــــر والتـــــطـور العـلــــمي والـتـعلــــــيمي

والتــــقني ..
عرفـة مســــتـوى الشــــعوب باشـرة  االعــــالم هـــو الـوسيـــلـة ا

وقابليتــــها عـــلى التــــطور أو الــــتراجـــع الى الـــوراء ..
باختصار .. االعالم هو اللسان الناطق باسم الواقع ..
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فيدة التي تتضمن معلومة جميل أن يتبادل االصدقاء الرسائـل ا
أو كلـمة نـتـداولهـا وقد يـكـون من بيـننـا  من ال يـعرف  مـعنـاها او

قد نسيها .. ومنها ما يتعلق بلغتنا اجلميلة ..
ومنها هذه الفائدة اللغوية القرآنية ..

- مقدمة النوم تسمى سنة .. بكسر الس وفتح النون .
(ال تأخذه سنة وال نوم) سورة البقرة ..

- بداية النوم تسمى نعاس .. بضم النون ..
(اذ يغشيكم النعاس آمنة منه) سورة االنفال
تقطع يسمى هجوع .. بضم الهاء - النوم ا
(كـانــوا قـلـيال من الــلـيل مـا يـهــجـعـون) سـورة

الذاريات
- النوم الطويل يسمى رقود ..

(وحتسبهم أيقاظا وهم رقود) سورة الكهف
..


