
www.azzaman.com

مــنـذ  2003بــعـد تــغــيــيـر الــنــظـام
السـياسي الـدكتـاتوري والـى اليوم
لم تـتـمكن كـل احلكـومـات العـراقـية
ــتــعـاقــبــة من االيــفـاء بــوعــودهـا ا
الــكـــاذبــة في االصالح الـــســيــاسي
واالقـتـصـادي واالجـتـمـاعي فـكـانت
وعــودهــا في هـــذا اجملــال وحــسب
األغـنـيــة الـعـراقـيــة لـلـراحل ريـاض
احـــمـــد (( مــــجـــرد كالم حــــجـــيـــته
ونـسـيت ....)) فـلـم تـبـد احلـكـومات
ــتــعــاقــبــة أي اهــتــمــام بــحــقـوق ا
ــواطــنــ ومــعــاجلــة مــشــاكـلــهم ا
ـعـيشـية بـسـبب نهـج احملاصـصة ا
والـــطــائـــفـــيــة الـــذي تــبـــنـــته هــذه
احلـكـومـات بـعيـدا عـن الـتـغـيـيرات
الــعــمــيـــقــة الــتي تـــقــود الى دولــة
ــالي ــواطــنــة. وصــار الــفــســاد ا ا
واالداري بــــعــــد الــــعــــام 2003 من
سمـات الدولة الـعراقيـة والى اليوم
راتب ثل ا ولهـذا ال يزال العـراق 
تقدمة في الـفساد ب دول العالم ا
رغم الـوعــود احلـكــومـيــة الـعــديـدة
ـكـافـحـته وعـجـزت عن ـتـكـررة  وا
ذلك .كــمـــا لم تــتــمــكن احلــكــومــات
ـتــعـاقـبـة مـنـذ 2003 والى الـيـوم ا
من تـغــيـيـر األوضــاع االقـتــصـاديـة
واالجــتــمـاعــيــة لـلــبالد ومــواجــهـة
الـتـحـديـات االقتـصـاديـة فـاألوضاع
تـــشـــيــر الـى الـــفــشـل في تـــطـــويــر
الــقــطـــاعــات االقـــتــصــاديـــة ضــمن
اخلطط اخلمسـية بعد 2003 حيث
كـانت االخـفــاقـات مالزمـة لــلـخـطط
اخلمـسية السـابقة سـواء في قطاع
الــــصــــنـــــاعــــة او الــــزراعــــة او في
القـطاعات االقـتصاديـة االخرى كما
ـتعاقـبة من لم تـتمـكن احلكـومات ا
سـتوى الـقضـاء على الـفقـر ورفع ا
ـعـيـشي لـلـفـرد الـعـراقي وحتـقيق ا
الـرفاهـية لـلعـائلة الـعراقـية في ظل
الـثـروات الـكـبـيـرة الـتي يـزخـر بـها

العراق مقارنة بالدول االخرى . 
وبــفـــضـل هـــذه احلــكـــومـــات بـــقي
الـعـراق يعـتـمد عـلى واردات الـنفط

ـــــتـــــذبـــــذبــــة فـي ظل اســـــعـــــاره ا
ــنــخـــفــضـــة وبــقي االقـــتــصــاد وا
الــــعــــراقي اقــــتــــصــــادا ريــــعــــيــــا
استهالكيـا استيراديـا بامتياز ولم
تـسع هـذه احلـكـومـات الى تـطـوير

وتنويع مصادر الدخل القومي.
ــــديــــونــــيـــة ومــــا يــــزال حتــــدي ا
اخلــارجــيــة من اولى الــتــحــديــات
االقـــــتـــــصــــاديـــــة الـــــتي واجـــــهت
ـتـعـاقـبـة مـنـذ 2003 احلـكـومـات ا
حـيث تعـتـبر هـذه الديـون الـكبـيرة
وفـوائـدهـا احـد مــعـوقـات حتـقـيق
التنميـة االقتصادية  –االجتماعية
في الــــعـــراق وحتـــد بـــارز يـــواجه
وازنـة ب احلـكومـة في حتـقيـق ا
حتقـيق الـتراكم الـداخلي وحتـقيق
الـتـنـمـيــة وبـ مـتـطـلـبـات االيـفـاء
بـتـلك الـديـون وفـوائـدهـا الـكـبـيـرة
وهــــذا الــــعــــامـل لم تــــتـــــمــــكن كل
تعـاقبة من مـواجهته احلكـومات ا
حــسب وعـودهـا بل بــالـعـكس فـقـد
ازداد تــــوجــــهــــهــــا نــــحــــو زيـــادة
الــقــروض اخلــارجــيـة خــاصــة من
صـندوق الـنـقد الـدولي الـذي يلـجأ
الى فـــرض الــــشـــروط اجملــــحـــفـــة

دينة. ويتحكم بالدولة ا
وفـيمـا يتـعلق بـاحلكـومة الـسابـقة
فقد قضى رئيسها جل فترة واليته
بـــــــــاحلــــــــديـث عـن االصـالحــــــــات
ومـــحــاولــة تـــطــبـــيــقــهـــا مــحــاوال
امـتـصاص حـدة الـغضب الـشـعبي
والتظاهرات السـلمية التي طالبت
بـتطـهيـر مـؤسسـات الدولـة من آفة
الفساد التي كبدت الدولة العراقية
خـــســـائـــر مـــالـــيـــة كــبـــيـــرة خالل
ــاضـيــة هـذا الــفـسـاد الـســنـوات ا
ــؤســســات الــذي طــال مــخــتــلف ا

دنية والعسكرية.  ا
واثــر خــروج تــظـاهــرات شــعــبــيـة
كــبـــيـــرة فـي الــعـــراق خـالل عـــهــد
احلكـومة الـسابـقة مطـالبـة بإجراء
اصالحـــــات جـــــذريـــــة في الـــــبالد
والقـضاء عـلى الفـساد وعـد رئيس

الـوزراء آنذاك بـتحـقـيق اصالحات
جذرية وتـشكيل حـكومة تـكنوقراط
والـقضـاء على الـفسـاد والفـاسدين
وحتــقــيـق الــعــدالــة االجــتــمــاعــيـة
واطـلق حـزم اصـالحـات مـتــعـاقـبـة
ولكن بعد عام من اطالق الوعود
وجــد الــعــراقــيــون ان أيــا من تــلك
الــوعــود لم يــتــحــقق حــيث بــقــيت
حــــــبـــــــرا عـــــــلى ورق و(مـــــــجــــــرد
كالم).حــيث لم تــتــمــكـن احلــكــومـة
الــســابـقــة من اخــراج األحـزاب من
ـملـوكـة لـلـدولة ـبـاني ا ـقـرات وا ا
نـاصب الـفـخريـة وتـقد والـغـاء ا
تورط بـقضايا الفـساد الكبيرة ا
الـى الـــقــــضــــاء واصالح مــــجـــلس
الـقـضــاء األعـلى ومـراجــعـة بـعض
ـثـيرة فـقـرات الـدسـتـور الـعـراقـي ا
للـطـائـفـيـة واستـقـدام جلـنـة دولـية
ــعـــرفــة مـــصــيـــر امــوال الـــعــراق
الضائعة في عهد احلكومة األسبق
والــغــاء رواتب الــتـقــاعــد ألعــضـاء
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وقد حتـدثت احلكومـة السـابقة عن
الـكــثــيــر من وعـود االصـالح ولـكن
الـــواقع يـــؤكـــد غــيـــر ذلك .كـــمــا لم
تــتــمــكـن احلــكـومــة الــســابــقــة من
مواجهة خطر الفساد الذي تسيطر
عـليه مـافيـات فـساد تـغلـغلت خالل
فــتـرات احلــكــومــات الـســابــقـة في
ؤسسات والوزارات وترتبط هذه ا
افيات بدول اقليمية والتي وقفت ا
بـوجه خطـوات احلـكومـة وسـخرت
قـوتـهـا وسـلـطــتـهـا بـالـضـغط عـلى
الـسلـطة الـقضـائيـة وعلى اجلـهات
ـــســؤولـــة بــقـــطع الــطـــريق امــام ا
خــــــطـــــوات االصـالح مـــــا ادى الى

انتهاء االصالحات بفشل كبير.
لــقــد اطــلـقت احلــكــومــة الـســابــقـة
وعـودا كــبــيــرة بــإصالح األوضـاع
تردية في البـالد غير ان كثير من ا
األحـزاب واجلـهـات الـسـيـاسـيـة قد
وقـــــفت بـــــوجه تــــلـك اإلصالحــــات

مفضلة مصاحلـها الشخصية على
مــــصــــالح الــــشـــــعب مــــا ادى الى
انتهائهـا وفشلها. الـوعود الكثيرة
سؤولون والكبـيرة التي يـطلقهـا ا
والــــســـيــــاســـيـــون مـن مـــخــــتـــلف
ناصب اصبحت حالة الدرجات وا
عـــــامـــــة تــــتـــــكـــــرر في األحـــــاديث
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتي لـم يـــعــد
واطن. كذلك يصدقـها ويهتم بـها ا
احلـال بالنـسبـة للـحكـومة احلـالية
التي استلمت زمام السلطة في 25
اكـــتـــوبـــر عــام 2018 حـــيث وعـــد
رئيسها بـتحقيق الرفـاهية للشعب
وتـوزيـع مـسـاكن لـلـفـقـراء وتـعـي
الــعـــاطــلــ عن الــعـــمل وحتــقــيق
ــتـظــاهــرين واالهــتــمـام مــطــالب ا
باخلدمات العامة ومكافحة الفساد
وحتـــقـــيـق االســـتـــقـالل بـــالـــقـــرار
السـياسي للـعراق وحـصر السالح
بـــــــيـــــــد الـــــــدولــــــة مـن خـالل دمج
ــسـلـحــة بـالـقـوات ــيـلـيــشـيـات ا ا

سلحة الرسمية .  ا
وفـــعال  حتـــقــيـق هــذه الـــوعــود
الكـبيرة حيـث  حتقيق الـرفاهية
لشعـبنا وال جند الـيوم أي فقير او
مـتـسول في شـوارعـنـا وال جند أي
اسرة مـحتـاجة وتعـاني من شظف

العيش . 
و تــــهــــد مـــســــاكن الــــفــــقـــراء
والـــعـــشـــوائـــيـــات من اجل بـــنـــاء
مــســاكـن جــديــدة تـــلــيق بـــكــرامــة
االنـسـان و تـعيـ الـعـاطـل عن
العمل ولم يواجه خريـجو الكليات
ــعــاهـد واصــحــاب الــشــهـادات وا
ـاء الـساخن والـرصاص الـعلـيـا با
احلي كـــمــا  تــوفـــيــر اخلــدمــات
سـتوى عـالي بحيث ال الصـحيـة 
يـضــطـر الـعــراقـيــون بـعـد االن من
الـــســـفـــر الى خـــارج الـــعـــراق الى
الــهــنــد وايــران وتــركــيــا ولــبــنــان
وغـيــرهـا من الـدول لـتـلـقي الـعالج
كـــمــا  تـــوفــيــر األدويـــة خــاصــة
بـالــنـسـبـة لـألمـراض الـســرطـانـيـة
ــزمـنــة و مـكــافـحـة واألمـراض ا
الــفـسـاد في دوائــر وزارة الـصـحـة
واســتـقل الــعــراق الـيــوم في عــهـد
هذه احلكومة بـقراره السياسي اذ
ال يـتــلـقى الــتـوجــيـهــات من ايـران
وامريكا وغيـرها. و ايضا تقد
كـــبـــار الــفـــاســديـن عــلـى اخــتالف
احزابهم ومـناصبـهم الى احملاكمة
ـنـهـوبـة. و اســتـرجـاع األمـوال ا
كما جرى ايضا حصر السالح بيد
الـدولـة وال جنـد اليـوم مـيـليـشـيات
عـســكـريــة في الـســاحـة الـعــراقـيـة
ـتـظــاهـرين الـســلـمـيـ او تـقــتل ا
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تـقوم بـعمـلـيات اخلـطف واالغتـيال
بــعـد ان نــفــذت امـر الــقــائـد الــعـام
ـسـلـحــة رئـيس الـوزراء لـلـقــوات ا
الــقـــاضي بــدمـــجـــهــا مع الـــقــوات
سلحة العراقية الرسمية. اضافة ا
الى ان احلـكـومـة احلـالـيـة لم تـقدم
ـناصب ارضـاء للـكتل الـسيـاسية ا
ـتــنــفــذة وخــضــوعــا لــلــضــغـوط ا

اخلارجية. 
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وفي عــهــد احلــكــومــة احلــالـيــة لم
ـتنـفـذة السـياسـية تـتمـكن الـقوى ا
واألمـنـيـة من الـتـأثـيـر عـلى قرارات
ـشـهـد احلـكـومـة او تـهـيـمن عـلى ا
الـســيـاسي كــونـهــا حـكـومــة قـويـة
تــمـــكــنت مـن اكــمــال كـــابــيــنـــتــهــا
الـــوزاريــة بـــيــســـر دون مــعـــوقــات
وتـــدخالت داخــلـــيــة وخـــارجــيــة .
قدمت احلكومة احلـالية العديد من
االصالحــات الـــعــامــة الــضــروريــة
هـمة وتوفـير اخلدمـات وتطوير وا
ـؤسـسـات الصـحـية والـتـعـليـمـية ا
واخلدمية ومشاريع البنى التحتية
فــنــجــد الـتــعــلــيم الــيـوم فـي اعـلى
مستوياته و الـقضاء على االمية
دارس ولم و الـتوسع في بـنـاء ا
تـسـمح احلـكـومـة بتـوسع الـتـعـليم
االهــلـي عـــلى حـــســاب الـــتـــعــلـــيم
اجملـــانـي احلــــكــــومي ولم تــــقــــمع
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ احلـكـومـة ا
بالرصاص احلي والغـازات القاتلة
ــتـــحــدث (والــتي يـــقــول عـــنــهـــا ا
الـــرســــمي بـــاسـم رئـــيس الـــوزراء
بـأنهـا غازات عـاديـة جدا تـستـخدم
في روسـيـا وامـريـكــا وبـريـطـانـيـا)
كمـا لم يـتم االعتـداء على احلـريات

العامة. 
ولم تــــهــــدد احلـــكــــومــــة بـــســــجن
ـدة عشرين تـظاهرين الـسلـمي  ا
عـــــامــــا فـي الــــوقـت الــــذي قـــــامت
بـالـقـبض علـى كبـار الـلـصوص في
العراق الـذين يسرقون الـعراق منذ
 16عــامـــا . وفي عــهـــد احلــكــومــة
ـــصـــانع احلـــالـــيـــة لم تـــتـــعـــطل ا
وتــتـــوقـف الـــزراعــة و تـــفـــعـــيل
نتجة ولم القطاعـات االقتصاديـة ا
يـبق اقـتـصـادنا الـوطـني اقـتـصادا

ريعيا استهالكيا استيراديا. 
الم نــســمـع عن تــأهــيل احلــكــومــة
ـعــامل وزارة الـصـنــاعـة الــعـديـدة
ـتــوقـفــة والـتي ازدهــرت في هـذا ا
العـهد مثل مـعمل احلديـد والصلب
ومـعـمـل تـعـلــيب كـربالء والــشـركـة
العـامة للجـلود ومعـامل االلبان في
ابـــو غـــريـب ومـــعـــامـل االســـمـــنت
والــصـنــاعــات اخلـفــيـفــة ومــعـامل
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ــتــلك االنــسـان شــخــصـيــتـان ظــاهــريـة وبــاطــنـيــة .. تــتـمــثل االولى في
السـلوكيات العشوائية التي تتـجسد صوتاً عن اللسان وحركة عن اليدين
باشرة عن الـعقل والقلب والروح . اما الـثانية فتـجلب قيمتـها االيحائـية ا
ـسـتـوحاة مـن جتارب ونـعـني بـالـعـقل هـو ذلك الـتـراكم الـفـكـري الـذاتي ا
ومـفــاهـيم واسـس عـقالنــيـة مــتـراكــمـة في الــدمـاغ االنــسـاني كي يــعـطي
اشعارات تلقائية ردود فعل لالقدام على ارتكاب الفعل ضارا ام نافعاً .
في حــ يـكــون الـقــلب جــامـعــاً المـعــاً شـفــافـاً لــلـمــنـطــلـقــات الـعــاطـفــيـة
شـاعر وهي قـريبة بـل متالزمة مع واالستـحيـائيـة والغريـزية لـلعـواطف وا

العقل والروح معاً في االختيار والتوجه والتنفيذ..
ـتـكــامل والـهـاجـس الـبـنــاء لـلـقـرار امـا الــروح فـتـعــني الـرأس احلـيــوي ا
ان الصـائب احملدد مـا ب اخلـوف والعـقاب امـام الرحـمة والـعطف واال
بالـله ورسالته االنسانية في محبة االخرين فاالنسان اخو االنسان النهما
مخـلـوقـان من نطـفـة واحـدة ومن تـربة واحـدة حـتى وان تـغايـرة الـديـانات
ذاهب لـكنها جتمعها مبدئية التوحيد والعبادة وحب اخلير للجميع الن وا
اجلنـة في االنتظار والنـار مأوى الطغاة الفـاسدين الكافرين بـقيم الربوبية
واخلــارجـ عـن ارادة اخلـالق الــعــظــيم واالحـكــام واالعــراف الـشــرعــيـة

نظمة للحياة العامة. واجملتمعة ا
وبذلك تـكون النتـائج واحدة منطـقية للـعقل والقلب والروح الـتي تتمثل في
نتـيجـة هذا الـتزاوج اطالالت فـاعلـية دافـعة نـحو اخلـير واالبـتعـاد عن الر
ورسم طرائق مـسلم بها لهذا الكائن االنسـاني مختلفا عن غابة الوحوش

ظلمة .. وادرانها ا
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ـراحل تفـعـيل او تغـيـر جسـدي او بـنائي ـر  ان االنسـان لم يـتـوالد او 
اننا بها راسخ لشـخصيته فمنذ بدأ اخلـليقة التي اوجدها الـله تعالى وا
وكبـير متغـرس منذ زمن ادم وحواء ونـزولهما االرض ومـا اغدقته مراحل
الـزمـن الـطـويـلـة من تـزاوج واجنـاب واكـثــار لـلـبـشـريـة تـوزعت في ارجـاء
ـا اضحـت لهـا جـغـرافـيـات سكـانـيـة وبـيـئيـة ولـغـات ولـهـجات ـعـمـورة  ا

يزات اجتماعية متعددة . لسانية وعادات واعراف و
ـتـطورة تـبـلـورت اسـالـيب وقيم راحـل التـاريـخـيـة اجلغـرافـيـة ا وفـي ظل ا
ومفـاهيم وعادات اجتماعية متأصـلة اجلذور بل راح البعض يتأثر باآلخر
ا منـها في البناء السلوكي والعمراني واحلضاري وهذا اليس عيباً   وا
ديـات هذا الـترابط االنـسـاني اجملتـمعي االيـجابي ... في يـاً  سبـباً تـقـو
ستخدمة مجـاالت الثقافة والفنـون واآلداب والصناعة والزراعة والـعلوم ا
والـتــعـلـيـم حـتى تـصــاعـد هــذا الـتـزاوج والــتـأثــر في اجلـانب الــسـيـاسي

واالقتصادي وتنوع انظمة احلكم والتي انحسرت مؤخرا في العالم .
لكي الوراثي  .  ا

. اجلمهوري 
اني  . البر

شايخ . . والغير حكم االمراء والسالط وا
ـنطلق الفكري الصائب للحيـاة البشرية نكون في (ندٍ) ومخالفة من هذا ا
لــكل مـن يــرى او يــبـــحث في اصل هـــذا الــكــائن االنـــســاني والــذي راح
(دارون) وامـثـاله يـشـيـرون بـان اصل االنــسـان يـعـود الى الـقـرود . نـحن
ا انـزله ربـنا اخلـالق الـعـظيم في نـسـتـقي معـرفـتـنا الـعـربيـة االسالمـيـة 
القرآن احلكيم وما جاء به السنة النبوية الطاهرة متمثلة بالرسول االعظم
"ص" خــا االنـبـيـاء والـرسـل والـقـائل فـيـه الـله تـعـالى (وانـك لـعـلى خـلق
ــا بــعـثت التــمم مــكـارم االخالق) : عــظـيـم) والـقــائل عن نــفـسه "ص" (ا
سـارات التاريخـية الزمـنية لبـداية اخللـيقة منـذ الكهوف حيـنما نتـعرض ا
ـسقـفات غـار ومـأوى االشجـار واحلجـارة حتى ظـهـور شبه الـغرف وا وا

الطينية واغصان االشجار .
كــانت مالمح االنــسـان هي تــلك الــصـورة الــواحــدة في خـلــقــتـهــا شـكالً
وجـوهراً ليـومنـا هذا رأس . جـذع . اطراف . حـواس . لم نسـمع او نقرأ
او يورد الـينا اصالً شيئاً مـغايراً عن هذه احلقائق التـكوينية له . كما ان
آثـورات واالثار التي وصـلت الينـا عن التراث واالثار الـسحيـقة لم تشر ا
الى ذلك ومـا حصل ماب هابيل وقابيل اال صـورة صادقة حول الكينونة

االنسانية فيما بينهما .. 
اذن عـنـد بـحـثـنـا في الـتـطـور الـكـيـاني االنـسـاني النـقـصـد بـذلك هـيـكـلـيـة
العـظـيمـة والـلحـمـيـة وحواس الـسـمع والبـصـر والـلمس والـذوق والـتزاوج
ـنـهــجـيـة احلـيـاة في ـا الــتـركـيـز هـنــا عـلى آفـاق الـتــعـلم  واالجنـاب .. ا
ـدني في فتـح الطرق الزراعـة والصـناعـة والتـجارة والـتعـليم والـتحـضر ا
ـساهم في انـشاء واصالت الـبـرية واجلـوية والـبحـرية وايـجاد الـفرد ا وا

االسرة جملتمع ناجح ..
ان انبـعاث الوحدة التـرابطية التـكامليـة ماب العقل والـقلب والروح تكمن
ـبـدع اجتـاه ايـة حـالـة او فـي وحـدة اتـخـاذ الـقـرار االيـجـابي االنــسـاني ا
موقـف يريـد االنـسـان االقدم عـلـيه فـأذا مـا تدخـلت هـذه االطـراف الـثالثة
ـعاجلـة دون تسرع ليـكون الـشعور مـوحدا بـاالجتاه الـصائب لـلتحـليل وا
والوقـوع في ارتكـاب اخلطـأ .وبالعـكس النـتائج تـكون غـير سلـيمـة حيـنما
يتـهور الـفرد في اتـخاذ قـراره الظـاهري مـنفـردا متـمثالً في ارتـكاب احد
اجلرائم . الـسرقة القـتل . االغتصاب . الـتسليب . االعـتداء . الظلم حتى
ـباد العـامة مثل ـنافيـة لألخالق والقيم وا رتكـبات اجلرمـية ا صغـرى ا
الكـذب . النـفـاق . الريـاء. الفـ . الذمـيـمة . فـهي تمـثل انـفراديـة اللـسان
ـــتــســرع الـــظــاهـــري دون وعي واســتـــدراك وتــدبــر ــوقف ا والـــيــديـن وا
واالنسـيـاق للـفوضـويـة بعـيـداً عن العـقل وكـياسـته وحتـذيراته ومـعـاجلاته
شـاعـر واالحـاسـيس والعـواطف الـقـلـبـية في بث االنيـة وبـعـيـداً عن تلـك ا
احملبـة والتـسامح اما جـانب اخلوف من اخلـالق اجلبار الـله تعـالى وسنة
ـان والعقـيدة االسالميـة القترافه رسـوله االكرم محـمد "ص" وضعف اال

ا تشكل اجلادة الثالثة في القيم الروحية للبناء السليم .. هذه االثام 
ظهريـة الباطنيـة العقل . القلب. وحد لثالثـية ا هنـا تكتمل صورة الـوفاء ا
الـروح كـي تـشـكـل سـنـدا داخــلـيــا قـويــا وصـمـامــاً من صـلــد حـائل دون
ـة انــحـرافـيـة في حـيـاة الـفـرد اجتـاه اسـرته ومـجـتـمـعه ارتـكـاب ايـة جـر
ووطنـيـته وامته . فـفي احد مـأثورات اسـتـاذنا الـدكتـور علي الـوردي عالم
االجـتـمــاع والـنـفس بــحـثـاً اسـتــقـرائـيــا حتـلـيال حــول انـحـرافـيــة الـنـفس
عـاجلة ومـنها الـنشـأة والبيـتيـة والفقـر والعـوز والظلم واسبـابها وكـيفـية ا
ـرض وضـعف مـسـؤولـية االجـتمـاعي واالسـري ومـحـو االمـية واجلـهل وا

الدولة اجتاه االنتشال والتقو .
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ـسـار الـسـلـبي مـنـهـا وقـد نـتـعـرض هـنــا اسـبـاب اخـرى تـدخل في هـذا ا
ــنـاصب واجلـاه ـال وا الــغـيـرة واحلــسـد من اســتـحــواذ االخـرين عــلى ا
ـان وقـلـة القـنـاعـة وامتالك الـقـوة اجلـسديـة لـلسـيـطـرة على .وضعف اال
االخـرين واسـتـخـدام طـرق الـتـحـايل واخلـاوة والـتـسـلـيب وانـتـهـاك حـرمة
النـاس . ناهيك عن سلوكيات الغدر والـسطو واخلوف الذي يعده البعض
نـوعـاً من الـشجـاعـة والتـحـدي في منـاطـقـهم السـكـنيـة . فـيمـا بـرزت على
مـرور الـزمن الـعـديـد من صـور االسـتـهـتـار والـتـسـلط والـعـدوانـيـة تـمثـلت
بالـشقـاوات والعصـابات والـقرصان وقـطاع الطـرق والالئي بعـضهم كان
ــسـؤولـ في تــصـفـيـات خــصـومـهم او حلــمـايـاتـهم يـسـتــخـدم من قـبل ا

اخلاصة تدفع لهم (خاوات) سلبت من جلود الفقراء ...
يقـول احد احلـكمـاء ان مظـهـرية الـشكل التـنم عن باطـنيـة اجلوهـر . فعال
ـن تغـندروا في لـبسـهم ولبـاقة ـقولـة تنـطبـق على حـياة الـكثـيرين  هذه ا
لـسـانـهم لالبـتـزاز ... عـافـانـا الـله جـمـيـعـا من تـلـك الـوجـوه الـكـاحلـة وما
اكــثـرهـم رواجـا في هــذا الـزمـن ...رغم مـا روج الــبـعـض من ان كـشــخـة
رموقة في اجملتمع عـنوية ا البـعض وهندمتهم الفارغة دالـة على قيمتهم ا
ـاهــيــة هـذه ــوضــوعــيـة االســتــجالئــيــة  دون الــفــرز الـعــلــمي والــنــظـرة ا
الشخـصية وبواطنـها وتصرفاتـها السلبـية وااليجابيـة رغباتها وتـأثيراتها
وتـخـطـيئ نظـريـة تـطـابق الـشخـصـيـة االنـسـانيـة الـظـاهـريـة والبـاطـنـيـة قد
تـتــحـدد في االنـاقــة واالبـهـة فــقط وفي هـذا االسـتــقـراء الـضــعـيف كـارثـة

التقييم الفردي واجملتمعي .

الـنـســيج وفـتـاح بـاشــا والـسـجـاد
العراقي والزيوت النباتية والسكر
وصـنـاعة الـكـيمـيـاويات واألسـمدة
واألدويـة في سامـراء والـزجاج في
الرمادي وغيرها كثير. والم نسمع
عن تــطـويــر الــقــطـاع الــزراعي في
الـعراق حـيث حتول الـعراق الـيوم
الى بلد مصدر للمنتجات الزراعية
بــعـد ان كــان يــسـتــورد مـنــتــجـاته
وسـلة غـذائه من دول اجلـوار. كـما
نافذ احلدودية  السيطرة عـلى ا
بــعــد ان كــانت مــشــاعــة لألحــزاب
والكتل السياسـية احلاكمة واليوم
يـلـيـشـيات ال تـسـيـطـر األحـزاب وا
ــنــافــذ احلــدوديـة عــلى غــالــبــيـة ا
واالســــتــــيـالء عــــلى حــــوالي ( (6
ــنــافــذ مــلــيـــارات دوالر من هــذه ا
ـيليـشيـات بسبب التي خـسرتـها ا
قوة احلـكومـة احلالـية . كـما قامت
احلـكومـة بوضع حـد على الـرسوم
غــيـر الــقــانــونـيــة واألتــاوات عـلى
الـتـجـار كـشرط لـدخـول بـضـائـعهم
وبـفـضل احلــكـومـة لم تــعـد الـيـوم
تـدخل حـدودنا الـبـضائع الـفـاسدة
سـرطـنة ـنـتهـيـة الصالحـيـة وا وا
وال يـــــتـم تــــهـــــريب اخملـــــدرات من
) الى الـــعـــراق حــيث (األرجـــنــتـــ
اصبح العراق خاليا من اخملدرات.
كـمـا تـمـكنـت احلكـومـة من تـشـكيل
ــكـافـحــة الـفـسـاد اجملـلس األعـلى 
الذي اخذ دوره وتمكن من مكافحة
الـفسـاد ومـحاكـمة كـبـار الفـاسدين
في الـدولـة واصـبح الـعـراق الـيـوم
بـفـضــلـهم خـالـيــا من الـفـسـاد بـ
دول الــعـالم.  و ايــضــا تــشــكـيل
وتـفعـيل مجـلس اخلدمـة االحتادي
الـذي يقـوم بكل الـتـعيـينـات وبذلك
حـرمت احلكـومة احلـاليـة األحزاب
ـتـنـفـذة من تــعـيـ من تـشـاء في ا
دوائــر الــدولــة بـــغض الــنــظــر عن
ــمــارسـة . الــشــهـادة واخلــبــرة وا
اضافة الى قـيام احلكومـة بتطبيق
ادة (140) من الدستور اخلاصة ا
ـتــنـازع عــلـيــهـا. كــمـا ـنــاطق ا بــا
وضـعت احلـكـومـة حــدا لـلـهـيـئـات
ـــســـتــقـــلـــة الـــتي تـــدار من قـــبل ا
األحـــزاب والـــتـــكـــتالت وتـــخـــضع
لـلمـحـاصـصـة احلـزبيـة الـطـائـفـية
والــقـــومــيـــة . اضــافـــة الى ذلك لم
نـاصب الـكبـيرة تـسـلم احلكـومـة ا
لشـخصيـات حتوم حـولها شـبهات
الــفـــســاد. الم يــكن هــذا حتــقــيــقــا
لـلــوعـود الـكـثــيـرة الـتي قـطــعـتـهـا
احلكومة احلالية? ام ان ذلك مجرد
ــنـهج ـنــال في ظل ا حـلم بــعـيــد ا

تبع? الفاشل ا
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بغداد

وتـمثـيلـياتـها أن التـكون شـعاراتـية
ـلل لــلــمـســتـمع مـبــاشـرة تــســبب ا
شاهد بل يفتـرض بها أن تعتمد وا
ـقــنـعــة وهـذا األســالــيب اجلـاذبــة ا
يتطـلب  طاقات ذات خـبرة ومطـلعة
عـــلى مــــاتـــقـــوم بـه وســـائــل إعالم

ية.   عا
ــــعــــروف إن االعالم الــــبــــنـــاء من ا
ـكن أن الـقـائم عـلى أسس مـتـيـنـة 
يـغيـر من إجتـاهات اجلـمـهور ـ وإن
كــان هـذا االمــر لــيس ســهال ـ ولـكن
يـجب أن يــتــمــتع بـاحلــرفــيــة حـتى
اليتخـبط ويؤدي الى نتائج عـكسية
 الســيــمــا أنّ الـســوء يــعمّ ويــقـاوم
اجلودة ألنه أسـهل على الـكثـيرين 
ثـال  قـد تُـبث رسـالة عـلى سـبيـل ا
إعالميـة على أنـها إيـجابيـة لتـعزيز
الـــقـــيم ولـــكـــنــهـــا ـ أي الـــرســـالــة ـ
تتضـمن سواء عن قصـد أم عن عمد
رســالــة أخــرى حتـرض ضــد قــيــمـة
اخالقــيـــة  او قــد تــقـــدم الــرســالــة
ا بشـكل كوميـدي فج يسيء أكـثر 

ينفع . 
ـــكن لـإلعالم الـــقــــيـــام بـــحـــمالت
مسـتمرة تـرتكز عـلى نقاط أسـاسية
مـهمـة   ولن يـكون الـتأثـيـر سريـعا
ـسـألة او واسـعا بـالـضرورة  ألنّ ا
تــتــطـلـب صـبــرا وأعــوامـا وظــروفـا
أفــضل   فــاحلــمالت االخالقــيــة لن
تؤثر في اجلميع بل ستحرك نوازع
ـتـلكـهـا في بـاطنه اخلـير لـدى من 
من الذين خالفوا القواعد االخالقية
اجلــمـيــلــة امــا ســهــوا او جــهال او
تــنـاغــمـا مع اجلـمــاعـة الــغـارقـة في

الفساد او الالمباالة مثال . 
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نـقـول  تــرتـكـز احلـمالت اإلعالمـيـة
ـــكن أن تـــقـــودهـــا صـــحف الـــتي 
ومجالت وإذاعـات وفضـائيـات على

النقاط واإلجراءات اآلتية :
شهورة ـ االستعانة بالشخصيات ا
والنـاجحة الـتي يحـبها الـناس لبث
ـطـلـوبـة  ولـكن يـشـترط الـرسـائل ا
في تــلـك الــشــخـــصــيـــات أن تــكــون
بــعـيـدة عن أيــة شـبـهــة  فـلـيس من
ـــعـــقـــول أن نـــأتي بـــشـــخـــصـــيــة ا
مــشــهــورة لـكــنــهــا مــرتــشــيـة مــثال
لتتحدث عن األمانة والصدق مثال !
كن استثمار األطفال ألنهم الفئة ـ 

مـقـدمــتـهــا الـتـقــاطع بـ مــضـامـ
الرسالة اإلعالميـة الهادفة ومصالح
ن يــرون أن قـيــمـاً بــعض الــنـاس 
كــــالـــصـــدق واألمــــانـــة والــــنـــزاهـــة
وااللــتــزام بــالــقـــوانــ التــصب في
مصـلحـتهم والتـنفـعهم عـلى العكس
من اخملــــالـــفـــة الــــتي تـــســــهل لـــهم

أمورهم وسط الفوضى العامة . 
االمـــر اآلخــــر إن وجـــود ســــلـــطـــات
فـاسدة ومـسـؤولـ فاسـدين يـسبب
اذا اإلحـبـاط للـمـواطن الـذي يـقـول 
الــتـزم بــاالخالق بــيــنــمـا الــســلــطـة
التـلـتــزم وعـدم الـتـزامـهـا يـؤدي الى
ثرائها بينما انا أبقى فقيرا .  هنا 
ليس كل الناس بالقـابليات نفسها 
هـنـاك من اليـتـخلى عـن قيـمه وذوقه
مهـمـا كان الـثـمن وهنـاك من يركض
مع القـطيع .  احلقـيقـة  هناك شيء
مهم اليتوقف عنده اخملالفون  وهو
احتـرام الذات وهـو شعـور  تصـنعه
أمـور كــثــيـرة مـن بـيــنــهـا الــتــمـسك

بالقيم العليا والذوق . 
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نــعـود الى دور اإلعـالم الـذي تــقـسم
وظـائـفه الى ( إعالمـية  تـرفـيـهـية 
ـقروءة ا الـصـحافـة ا ثـقافـيـة )  ر
ـرئـية ـسـمـوعـة وا تـهـتم أكـثـر من ا
ــوضــوعـة الــقـيم  هــنـاك مــقـاالت
وموضوعات كثـيرة تتناول االخالق
والـــــــذوق  لـــــــكن وســـــــائـل اإلعالم
رئيـة تأتي بدرجة أقل سمـوعة وا ا
ــرئــيــة أكــثـر فـي اإلهــتـمــام مع أن ا
ـقروءة ألنـها تدخل الى تأثـيرا من ا
كل بــيت وتـبث بـرامــجـهـا في صـور
اولــقـطـات وهــذه تـبـقـى في الـذاكـرة
أكــثــر من الـــكــلــمـــة  ولــكن وســائل
ـرئـيــة غـالـبـا ــسـمـوعــة وا اإلعالم ا
مـاتـكـون مـشـغـولـة بـبـرامج الـترفـيه
وأخبار الـسيـاسة ومشـاكل الناس 
بــعـــيــدا عن مـــوضــوع الــتـــوعــيــة 
حتتاج هـذه الوسائل الى نـهضة او
دفــعــة لـتــهــتم بــاالخالق والـذوق  ـ
فــحــولـــنــا الــكــثــيـــر من الــضــجــيج
الالاخالقي (سـلوكـيـات رديئـة مثال)
والبصري (التـجاوزات والتشوهات
الــتـي أصــابت الــشــوارع واألمــكــنـة
الـعـامـة مـثال ) والـسـمـعي ( األلـفـاظ
الــسـيـئــة مـثال) ـ وفي حــال نـهـوض
وسائل اإلعالم يشتـرط في برامجها

ــا بـــات احلــديث عن االخالق او ر
القيم العليـا والذوق العام  في نظر
الــبـعـض او الـكــثـيــرين في بـلــدنـا 
ـاً ليس العـراق  حديـثا شـاذاً وقد
له مكـان له اليـوم مع تردي االخالق
والـذوق الـعـام  نذكـر في طـفـولـتـنا
كـان أهـالـيـنـا يـعلـمـونـنـا ويـربـونـنا
درسة على الـقيم الـساميـة وتعـزز ا
مايـربينـا أهالـينا عـليه   أمـا اليوم
ـعـروفة وبـسـبب الـظروف الـعـامـة ا
لدينا وبـسبب غياب سلـطة القانون
وهـــيـــبـــته  تـــمـــادى كــثـــيـــرون في
الــتـجــاوز عــلى الــكــثــيـر مـن الـقــيم
وإزاحتها بـسلوكيـات طارئة وأفكار
ظالميـة فوضويـة  حتى بات يُـنظر
ـتـمسك بـاالخالقـيـات العـالـية الى ا
علـى أنه إنسـان غيـر واقـعي بل هو
خارج الـسـرب  وأصبح الـنـظر الى
االخـالقـيـات عــلى أنـهــا مـثــالـيـات 
ـثـالــيـة يـنــظـر الــيـهـا عــلى أنـهـا وا
خيال او أقـرب الى اخليال   بـينما
االخالق لـيـست خـيـاال  ألنـهـا واقع
ن فـــعال  مـــتــرسـخ في الــبـــعض 
حـافظ على قـيـمه العـليـا بـالرغم من
الــفــوضى والـالمــبــاالة واإلغـراءات
تمـسك بقيمه حوله  وهذا يـجعل ا
إنسـانا فـريدا عن اآلخـرين   يشـعر

بالغربة عن محيطه .
‚öšô« WOL¼√

إنّ االخالق الـسـامـيـة مـهـمـة بـشـكل
اسـتـثنـائي اآلن لـغـرض إعـادة بـناء
الـبـلـد واحلـيـاة  ألنَ بـنـاء اإلنـسـان
قيمـيا وثقافـيا يسـبق بناء اجلدران
 وألنَ بــنــاء االوطــان يــبــدأ بــبــنـاء

اإلنسان اوالً . 
وحتـتاج الـقـيم العـلـيا كي تـنـمو او
تـعــود او تـســتـعــاد الى : الــتـربــيـة
والــتـعـلـيم وتـشـجــيع الـبـيـئـة لـهـا 
ولكن التشوه أصاب هذه اجملاالت 
االمر الـذي جـعل موضـوعـة تنـشيط
الــقـيم صــعـبــة  هـنــا  ومع شـيـوع
الــفــوضى ومــرور الــبــلــد بــظــروف
صـعـبـة واستـثـنـائـية تـبـرز احلـاجة
سـؤول  بـجـميع أكـثر الى اإلعـالم ا
ــــســــمـــوع ــــقـــروء وا أشــــكــــاله ( ا
رئي) كي يـقوم بدوره في تـعزيز وا
الـقــيم بــعــد إعـادتــهــا الى الــسـطح
وتــذكـيــر الــنــاس بــهــا   لــكن ثــمـة
ـهمة   في معـوقات تـعتـرض هذه ا

ـوثـوق من صـدقـهـا ونـقـائهـا  في ا
تـمــثـيل او بث الـرســائل عـلى شـكل
مـشاهـد تمـثيـلـية او أغـانٍ . األغاني
تــلـقى رواجـا أكــثـر بـ اجلــمـهـور.
(هل تــتـذكــرون أغــنــيـة .. لــو كــلــنـا
نــلـــتــزم بــالـــنــظــام .. مـــاكــان صــار

ازدحام ) ?
ـ  اسـتــخـدام الالفـتــات والـشـاشـات
اإلعالنــيــة في الــشــوارع  لــتــعــزيــز
الـقـيـم الـعـلـيـا بـأن يـبث من خاللـهـا
رســائل بــأســلــوب بـــســيط مــحــبب

جاذب .
ـ عـرض مشـاهـد عن شـبـاب  مثال 
ـمارسات إيجـابية تصب يقومون 
في احتـرام الذوق العـام   كقـيامهم

بحملة شعبية لتنظيف الشوارع .
ـ عـــرض مـــشـــهـــد : مـــواطن يـــرمي
قــمـامـته فـي الـشـارع ثم يــتـخـيل أن
بيته صـار شارعا ورمى الـناس فيه
الـقــمـامـة  هـذا الـتــخـيل يـفـضي به
الى الــشـعـور بــالـنـدم فــيـسـارع الى
ـكـان جـمع قـمــامـته والـتـوجه الى ا

اخملصص لرمي النفايات. 
عـرض مـشــهـد تـرمي فـيه األم عـلـبـة
العصـير او بقـايا احللـوى اخلاصة
بـطــفــلــهـا مـن نـافــذة الــســيـارة الى
الــشــارع أمـام نــاظــري الـطــفل   ثم
يـظهـر الـطـفل في الـبيت وهـو يـقود
سـيـارته الـلـعـبـة ويـرمي األزبـال في
الــغــرفـة او حــديــقــة الــبــيت مــثال 
تنهـره األم وتقـول له الترمِ األوساخ
هـنـا  فـيـسـتـغـرب ويـقـول أنـا أفـعل
مــثـــلك يــامـــامــا  أرمـي األزبــال في
شـارعـي . تـشـعـر األم بــالـنـدم ألنـهـا
سـلكت سـلـوكا مـشيـنـا وتقـرر الكف

عن رمي النفايات في الشارع .
ـ عــرض مــشـــاهــد حــول مـــســاعــدة
الـنـاس لـبـعـضـهم الـبـعض  وحـول
االعتذار شجاعة  ومراعاة اآلخرين

في كل تصرف   واألمانة الخ .
ـ شـكـرا  مـن فـضـلك  لـطـفـا .. هـذه
مفردات تدل على الذوق حتتاج الى
تـنــشــيـطــهــا عــبـر وســائل اإلعالم 
مقـابل محاربـة مفـردات أخرى طفت
الى السطح بكل خاص عبر شبكات

التواصل االجتماعي .
ـ االســتــعـــانــة بــفن الـــرسم امــا في
صــفــحــة من صــفــحــات جــريــدة او
مــجــلــة ورقـــيــة او الــكــتــرونــيــة او
بـرنـامج تـلـفـزيـوني او مـهـرجـان او
أيـة فــعـالــيــة ثـقــافـيــة او تـربــويـة 
ــــعــــارض الــــتـي تــــركــــز عــــلى كـــــا
موضوعة القيم . وهنا أود احلديث
عن جتربتنا قلـيال في شبكة احلياة
لوحـة رسم لـدعم التـفكـير االيـجابي
ـــواهب .. شـــبـــكـــة والـــطـــاقـــات وا
إعالميـة الكتـرونية تـطوعيـة  تهتم
بـــربـط اإلبـــداع بـــاالخالق من خالل
مــعـارضــهــا وورشــهــا الـتــدريــبــيـة
ـــوجــهـــة الى الـــطـــفل والـــشــاب . ا
كـن أن نصـنع الـطـفل كـالـعـجـيـنـة 
مــنــهــا مــانــريــد ولــهــذا وجــدنــا أن
ضـام الورش استـجابـة األطفـال 
كـــبـــيـــرة  نـــتــــواصل مع األطـــفـــال
وأولـياء امـورهم أيـضا حـتى يـكون

هنـاك تنـاغم في حتقـيـــــق األهداف
ــرجــوة .  ـ الــبــحث عن حــكــايـات ا
الناس الذين لديهم مواقف اخالقية
ـوذجا ـكن أن تُـضرَب أ واضحـة 
عبر جتاربها الواقعية  مهما كانت
ـآخـذ على اإلعالم قـليـلـة   ألن من ا
عمومـا تركيزه عـلى السلبـيات أكثر
من االيـجـابـيـات  وكـأنّ الـبـلـد خـالٍ
من اخليـر والـطيـب تـمامـا  فضال
عن تـداول فيـديوات تـظـهر اإلنـسان
الـغربـي إنسـانـا محـسـنا ومـقـارنته
بـــشـــخص عـــراقي سـيء ـ وبـــلـــغــة
الــتــعــمـــيم الــتي تــعـــد من مــشــاكل
ن يجـهلون التـعبيـر لدى كثـيرين 
األسـلـوب الـسـلـيم لـوصف حـالـة او
حاالت من غير تعميم  ـ  في الوقت
ـكن مقارنـته أيضـا بشخص الذي 
عـــراقي مـــحــسـن او األخــذ بـــنـــظــر
االعتبار أن كثيرين يقومون بأعمال

خير صمتا بعيدا عن اإلعالم . 
ـ إعـــداد بــــرامج ونـــشــــر كـــتـــابـــات
تـتـضـمن حكـايـات جـاذبـة عن الـقيم
اجلـميـلة مـوجـهة الى الـصـغار عـبر
قصص مخصصة لفـئتهم العمرية 

وكذلك  أخرى موجهة للكبار .
ـ إعــداد بـــرامج مـــســـابــقـــات حــول
قــــضــــايــــا االخالق كـي يــــتــــحــــفـــز
اجلـــمــهــور ويــبــحث وخالل بــحــثه
ســيـطـلع عــلى  كـنـوز الــقـيم   عـلى
ثال مسـابقة تتضمن طرح سبيل  ا
ة تتجلى سؤال يتعلق بحكـاية قد
فــيــهــا االخالق  او مـــســابــقــة  في
الرسم او كتابـة قصة او إنشاء  عن
ـسـابـقات الـقـيم الـعـلـيـا  بـدال عن ا
الـتــافــهـة الــتي يــشـغل بــهــا بـعض

وسائل اإلعالم اجلمهور . 
ـ حتـــــــتــــــــاج وســـــــائـل اإلعـالم الى
إعالمـــيــ يـــتــمــتـــعــون بـــاخلــبــرة
هني واالخالقي والكفاءة والوعي ا
ـشاهـد من البرامج حتى يـتخلص ا
الـسـطحـيـة الـتي تسـخـر من الـناس
وتشجع عـلى السخريـة وقلة الذوق
كــبـرامج تـنــفـذ في األمـكـنــة الـعـامـة
ــوالت يـسـتـضـاف فــيـهـا الـنـاس وا
وتــطـرح عــلـيـهم أســئـلـة تــافـهـة عن
مــوضـــوعـــات غــيـــر ذات قــيـــمــة او
حتريضية وتتسبب بتجاوزات على
الـضـيوف او االسـتـهـزاء بـهم  فإذا
كـانت الـبرامـج فاقـدة لـلـذوق فـكيف

لها أن تسهم بتعزيز الذوق? 
ــثــال قـرأنــا رد فــعل عـلـى ســبــيل ا
لشاب يـشجع اللقـاءات التلفـزيونية
الــــتـي جتــــعل مـن الــــزوجــــة مــــادة
ـزيـد لــلـسـخــريـة .. يـقـول .. نــريـد ا
حـتى نضـحك عـلى عقـولـكن ! وآخر
يـسـتـهـز بـالـزوج ويـتـلـفظ بـألـفاظ
غير الئـقة بحقه ..  ونـقول لوال هذه
ـاقـال هـذا الـشـاب الـبـرامج الـفـجـة 
مـــاقــاله . بـــرامج كـــامــيـــرا خــفـــيــة
ســاذجــة وغـيــر مـدروســة  تـتــطـفل
عـلى اخلـصـوصـيـات وتـشـجع عـلى
انــــعـــــدام االحــــتــــرام  وهـي بــــذلك

تتجاوز على الذوق .
ـ االنتـباه الى نـقطـة مهـمة وهي من
الـذي يكـتب عن االخالقـيـات والـقيم

والــذوق ? مـن يــقـدم بــرنــامــجــا عن
ذلك? إن مـن يــشـــتــرك فـي احلــمالت
والـبــرامج عــلـيـه أن يـكــون مــهـنــيـا
كن أن يـكون كـذلك مالم يـتمتع وال

بأخالق صحفية قبل كل شيء . 
مـثال : اليـقـتنع اجلـمـهور بـصـحفي
او مـــقــدم بــرامج يــتــداول األخــبــار
فبركة او يتلفظ باأللفاظ الكاذبة وا
الـسوقـيـة ويـتجـاوز بـشـكل فج على
الـرأي اآلخـر  في اإلعالم او وسـائل
الـتــواصل االجـتـمــاعي   ألنه لـيس
مــــحط ثــــقـــة  ووجــــوده يــــضـــعف

الرسالة النهضوية االخالقية . 
ـ إشراك صفـحات  السيمـا مشهورة
في شــبـكـات الـتــواصل االجـتـمـاعي
همة الـنهضوية  من خالل بث في ا
الرسائل اإلعالمية من خاللها  ذلك
أنــهـــا تــمــتـــلك جــمــاهـــيــر واســعــة

وباإلمكان التأثير فيها . 
ـ الــتــركــيــز عـــلى أهــمــيــة تــطــبــيق
الــــقـــــانـــــون بال خـــــطـــــوط حـــــمــــر
واسـتــثــنــاءات   ســلـطــة الــقــانـون
ن لـم تــنــفـع الــتــربـــيــة في وجــدت 
جــعـلـه مـواطــنــا صــاحلــا  ســلــطـة
الــقــانـون تــطــبق عــلى اجلـمــيع من
أعـــلى الـــهـــرم الى اســـفـــلـه . وهــذا
يـــتــطـــلب خــطـــة إعالمـــيــة كـــبــيــرة
ــهــمـة وجـهــودا جــبــارة . لـيــست ا
ســـهـــلـــة  بل ســـتـــواجه ســـخـــريــة
ومـقــاومـة من آخـريـن   السـيـمـا أن
الـفــســاد يــنــخــر في مــعـظـم مـرافق
الــعــمل واحلــيــاة  ولــكن ســنــقــول
ـقـاوم .. هل لـديكم للـسـاخرين وا
خـطــة اخـرى ? ومـا الــعـمل ? وكـيف
نــــواصل احلــــيــــاة وسط  كـل هـــذه
ـــــهم ان الـــــفــــوضـى ? ألــــيـس من ا
نـحـاول ونـحـاول  بـدال عن ان نـترك
سرطـان الفسـاد يستـمر ويسـتشري

اكثر ?
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تــتــطـلب احلــمالت اإلعالمــيــة الـتي
ـكن أن تـقــودهـا صـحف ومـجالت
وإذاعـات وفـضــائـيـات تـنـسـيـقـا مع
جـهـات مـعـيـنـة لـتـنـفـيـذ  بـرامـجـهـا
كوزارات الثقافة والتـربية والتعليم
الـعــالـي والـصــحــة وأمــانــة بــغـداد
والــدوائـر الــبـلــديـة في احملــافـظـات
ومؤسسات أخرى كي تقوم بدورها
أيـــــضــــــا في دعـم هـــــذه احلــــــمالت

والبرامج الهادفة .
االمر يتطلب دولة  خـطة حكومية 
ولـــكن نـــعــود ونــقـــول .. مع وجــود
مـلـفــات فـسـاد  ال ثـقـة في اجلـهـات
احلكـوميـة العلـيا  وعـليه  يـتطلب
ــهـــمــة أن يــقـــوم اإلعالم وحــده بـــا
الشـاقة وهـذا يتـطلب شـجاعـة ونية
حـــقــيـــقــيـــة وطــاقـــات تــرغـب فــعالً
بالتغـيير .. يتطـلب نضاالً ولو على
مـــســـتـــوى أفــراد يـــعـــمـــلــون عـــلى
استقـطاب آخرين  ومـعهم منـظمات
مجتمع مدني فاعلة وليست شكلية
ــشــروع ويـتــسع  وهـكــذا يــكــبــر ا
لـعــلّـهم يــنــجـحــون في إعـادة بــنـاء
الـــنـــفـــوس يــومـــا مـــا عـــلى طـــريق

النهوض بالبلد .  

بغداد
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