
هي واحدة من هيئات ت�شكلت 
عقب االطاحة بالنظام ال�شابق 
بقرار من �شلطة االئتالف 
ال�شابقة التي راأ�شها )بول 
برمير( ، حمل انذاك الرقم 65 
، ومثلها �شبكة االإعالم العراقي 
التي حمل قانونها الرقم 66 
، غري انها )االت�شاالت ( مل 
متار�س دورها احلقيقي الذي 
ا�ش�شت من اجله طيلة ال�شنوات 
املا�شية ، ح�شب الرئي�س احلايل 
، مع ان م�شوؤولياتها تكت�شب 
اهمية ق�شوى خا�شة اإذا علمنا 
ان بع�شا من مهامها يتعلق بعمل  
�شركات الهاتف النقال وحتديد 
احلزم الرتددية للقنوات 
الف�شائية واالذاعية والبث 
ال�شلكي والال�شلكي .

 قرار مثري للجدل  
قراره���ا االخري الذي ا�ص���درته عل���ى خلفية 
تفج���ريات ي���وم االح���د الدام���ي والقا�ص���ي 
مبن���ع حمط���ات الب���ث اجلوالة م���ن التحرك 
داخل العا�ص���مة بغداد واملحافظات االخرى 
 27 املواف���ق  الثالث���اء  ي���وم  م���ن  اعتب���ارا 
ال���ذي  االول  العن���وان  ه���و  االول  ت�ص���رين 
�صيوؤ�ص���ر مل���دى فعاليتها ، واالإم�ص���اك بزمام 
�ص���لطتها االعالمية واالت�ص���الية اثار الكثري 
من الت�ص���اوؤالت واالعرتا�ص���ات . وللوقوف 
على طبيع���ة عملها ومربرات قرارها االخري 
املث���ري للج���دل وهيكليتها جتول���ت ) املدى ( 
ب���ن اروقتها والتقت اوال الناطق الر�ص���مي 
با�صمها ورئي�س دائرة االعالم فيها االعالمي 
) عماد اخلفاجي ( الذي ا�صتقال من ع�صوية 
هيئة امنائها بعد فرتة وجيزة من ممار�ص���ة 
مهامه ،  يقول اخلفاجي : الدائرة االعالمية 
هي م���ن الدوائ���ر املهمة يف الهيئ���ة ، ورمبا 
متث���ل مف�ص���ال حيوي���ا وا�صا�ص���يا يف عم���ل 
ه���ي واجهته���ا  الوق���ت  ، ويف ذات  الهيئ���ة 
واملعنية بعالقتها مع املوؤ�ص�ص���ات الر�ص���مية 
وغري الر�ص���مية ، وهذا ال يعن���ي التقليل من 

اهمي���ة الدوائ���ر االخ���رى ، وجمي���ع تقارير 
دوائ���ر الهيئة ت�ص���ل اىل الدائ���رة االعالمية 
ل�صبب واحد النها تعتمد على تقارير الر�صد 
التي تنفذها دائرة الر�ص���د ، وتقارير ق�ص���م 
وغ���ري  املرخ�ص���ة  والقن���وات  الرتاخي����س 
املرخ�ص���ة او تل���ك التي يف طور احل�ص���ول 
عليها ، ا�صافة اىل الرتددات ومعاناة بع�س 
املحطات من الت�ص���وي�س الذي ت�صببه بع�س 
القن���وات غ���ري املن�ص���بطة وغ���ري امللتزم���ة 
ه���ذه  كل   ، والفني���ة  املهني���ة  بال�ص���وابط 
التقارير ت�صل اىل الدائرة االعالمية لتكون 
حتت يد الدائرة واملتحدث الر�ص���مي با�ص���م 
الهيئة باعتبارها قاع���دة معلومات وبيانات 
لتجن���ب اخلو����س يف اتهام���ات ق���د تطل���ق 

جزافا . 

البث والر�شوم املالية 
ما �ص���لطاتكم املالية على املحطات الف�صائية 

؟ 
 هنال���ك ر�ص���وم تفر����س عل���ى الف�ص���ائيات 
للح�ص���ول عل���ى الرتاخي�س الت���ي هي على 
نوعن االول ر�ص���م ترخي�س والثاين ر�ص���م 
لتجدي���ده ، ما زالت الرتاخي����س موؤقته منذ 
تاأ�ص���ي�س الهيئ���ة وحت���ى االن ، وللهيئة نية 
لتحويل هذه الرتاخي�س اىل دائمية ، وهذه 
امل�ص���األة مرتبط���ة مب���دى الت���زام املحط���ات 
بال�ص���وابط  املهني���ة العراقي���ة والدولي���ة ، 
واالأم���وال الت���ي جتب���ى ع���ن الرتاخي����س ، 
رمب���ا تكون بنظ���ر اخلرباء يف ه���ذا املجال 
اأدن���ى بكث���ري مم���ا هو متوق���ع واق���ل بكثري 
مم���ا يوؤخ���ذ ع���ن الرتاخي����س الت���ي منحت 
ل�صركات االت�صال التجارية ، مع االخذ بعن 
االعتب���ار ان بع����س املحط���ات التلفزيوني���ة 
لي�ص���ت جتاري���ة ، وعلي���ه ال ميك���ن فر����س 
ر�ص���وم تراخي����س مببال���غ كب���رية ، وه���ي 
بهذا امل�ص���توى ال تعدو كونها مبالغ ب�صيطة 

مقارنة بحاالت مماثلة كثرية . 
الهيئة واالعالنات 

هل لكم ح�ص���ة يف االعالنات التي تعر�ص���ها 
الف�ص���ائيات ؟ لي����س لن���ا اية ح�ص���ة يف هذه 
االإعالنات التي تبثها الف�ص���ائيات ، غري اننا 
نراق���ب املحطات وهذا من  �ص���ميم واجبات 
الهيئ���ة ف�ص���ال ع���ن متابعتن���ا م���دى الت���زام 
االإعالنات بال�ص���وابط املهنية ، وكذلك مدى 
الت���زام حمطات اخرى بعدم ا�ص���تالم اعالن 
مدفوع الثمن ، وعلى �ص���بيل املثال حمطات 
البث العام ) العراقية امنوذجا ( ، ال تت�ص���لم 
ومبوجب القانون اية اموال مقابل اعالنات 
العلي���ا  املفو�ص���ية  او  االنتخاب���ات  تخ����س 
امل�ص���تقلة لالنتخاب���ات ، او اعالن���ات تخ�س 

الهيئة ، النها  ملك لل�صعب با�صره ، وعلى هذا 
اال�ص���ا�س هي تبث اخبار ال�صعب ون�صاطاته 
جمانا ومن دون مقاب���ل مادي ، النها ممولة 
م���ن امل���ال الع���ام ، والهيئ���ة م�ص���وؤولة ع���ن 
حمتوى االعالنات وبنف�س الوقت م�صوؤولة 
ع���ن متابعة املحط���ات غري امل�ص���موح لها ان 
تت�ص���لم اإعالن���ات مدفوع���ة الثم���ن . وعليها 
القي���ام  بتغطي���ة عادلة   للحم���الت الدعائية 
لالنتخابات وجلميع املر�ص���حن والو�صول 
م�ص���ادر  اه���م  ان   . العراقي���ن  للمواطن���ن 
متويل الهيئ���ة هي االموال الت���ي تدفع لقاء 
الرتاخي����س �ص���واءا كانت رخ����س البث اأم 
الهات���ف النق���ال ، والك���م االكرب ي�صتح�ص���ل 
من العقود التي ابرمت مع �ص���ركات الهاتف 
النقال النها �ص���ركات جتاري���ة عمالقة ) على 
ح���د و�ص���فه ( توف���ر خدم���ة  للمالي���ن م���ن 
امل�ص���رتكن ، وكانت �صابقا تودع يف خزينة 
الهيئ���ة ، ام���ا االن و�ص���من الرتتيب اجلديد 
، تق���دم الهيئ���ة موازنتها �ص���نويا اىل وزارة 

املالية ، واالموال التي جتبى من قبل الهيئة 
ت���ودع ل���دى وزارة املالية اي�ص���ا وهي التي 
تق���رر كيفي���ة �ص���رفها اىل الهيئ���ة التي تقدم 
موازنته���ا ال�ص���نوية مث���ل اية موؤ�ص�ص���ة من 
موؤ�ص�ص���ات الدول���ة ويف كثري م���ن االحيان 
تعرت����س الوزارة على املوازنة التي تقدمها 
الهيئ���ة ، ونتمنى ان حت�ص���ل املوافقة عليها 
بالكامل وت�صاف اليها مبالغ تر�صد للتدريب 

ولتطوير االعالم ..
يف ق�صم الرتاخي�س 

ث���م التقين���ا مع���اون مدير ق�ص���م الرتاخي�س 
من���ح  �ص���روط  م���ا   : راأف���ت  دالي���ا  ال�ص���يدة 
الرتاخي����س ؟ لدينا ا�ص���تمارات و�ص���وابط 
خا�ص���ة  بكيفية منحها ملن يروم ذلك �ص���واء 
 ) fm ( اأم )  am ( كان الطل���ب م���ن ن���وع
اأم ف�ص���ائية اأم  تلفزيون ار�ص���ي اأم �صيارات 
نقل متحركة ، متالأ هذه اال�صتمارات من قبل 
طالبي  الرتاخي�س ثم تاأخذ �صيغة  اجلانب 
الفن���ي بالتن�ص���يق م���ع  ) ق�ص���م ال���رتددات ( 
وكذلك الق�صم االداري ، فاذا كانت م�صتوفية 
ال�ص���روط  وال�ص���وابط  مين���ح الرتخي�س ، 
ف���اذا كان مين���ح الول مرة ن�ص���تويف مبلغ ) 
375 ال���ف دين���ار ( وهناك مبلغ لكل �ص���هر / 
رخ�ص���ة ، الن الهيئة متنح الرخ�ص���ة لثالثة 
ا�ص���هر ، وعليه فان املبلغ االجمايل �ص���يكون 
) 750 الف دينار ( ، بعد ذلك يكون التجديد 
دوريا لكل ثالثة ا�صهر ) 375 الف دينار ( . 

ه���ل هذه املبالغ مب�ص���توى ما ي�ص���توفى  يف 
دول اجلوار من حمطات البث ؟ 

تع���د املبالغ قليل���ة جدا اذا م���ا قورنت بدول 
وفت���ح  رخ�ص���ة  ر�ص���وم  ه���ي  اذ   ، اجل���وار 
ا�ص���تخدام  ت�ص���مل  وال   ، فق���ط  ا�ص���بارة 
ال���رتددات ومت اب���الغ املحط���ات املرخ�ص���ة 
بان الهيئة �ص���تفر�س ر�صوما على الرتددات 

امل�صتخدمة �صتحدد الحقا . 
قي ق�صم الرتددات 

ثم التقينا م�ص���وؤول ق�صم الرتددات املهند�س 
حممد الغرباوي : ما معنى الطيف ؟ 

موج���ات  ع���ن  عب���ارة  ال���رتددي  الطي���ف 
كهرومغناطي�صية توجد يف الف�صاء مق�صمة 
اىل ح���زم معينة ، تق���وم الهيئة بتنظيم هذه 

احلزم لال�ص���تفادة منها يف من���ع التداخالت 
بن املنظومات املختلفة . 

وهنال���ك منظم���ة دولي���ة ت�ص���مى ) االحت���اد 
الدويل لالت�ص���االت ( وهذه و�صعت جدوال 
وطنيًا لتو�ص���يع الرتددات اذ ق�ص���مت العامل 
اىل مناط���ق والع���راق يق���ع �ص���من املنطق���ة 
االوىل وت�صمل بع�س الدول العربية وجزءًا 
من اأوروبا . يتم االعتماد ب�صكل ا�صا�صي على 
هذا اجلدول ولكن لكل دولة امكانية و�ص���ع 
ج���دول اخر خا����س بها على وف���ق تعليمات 
وتو�ص���يات االحتاد الدويل ومبا يتنا�ص���ب 
مع ظ���رف الدولة االمني واالقت�ص���ادي . ان 
املمثل الر�ص���مي يف ه���ذا االحتاد هي وزارة 
االت�ص���االت باعتبارها ه���ي ) االدارة ( ، اما 
الهيئة فهي ممثل قطاع االت�ص���االت ) املنظم 
( وهي ب�صدد التعاون مع الوزارة لت�صجيل 
الهيئ���ة كمنظ���م لقط���اع االت�ص���االت ا�ص���وة 

بهيئات الدول املجاورة . 
ما حمددات منح الرتددات ؟ 

ان اجلدول الوطني هو اال�ص���ا�س ، اذ ق�ص���م 
احلزمة اىل عدة حزم ا�صغر منها بالوحدات 
الرتددية التي تخ�ص�س خلدمات معينة  يتم 
م���ن خاللها حتديد قن���وات راديوية اعتمادا 
على تو�ص���يات االحتاد ال���دويل كما ان لدى 
الهيئ���ة برام���ج خا�ص���ة ت�ص���مى ) مف���ردات 
اخلط���ة ( ، وهن���اك معايري يت���م ادخالها اىل 
احلا�صوب لتحاكي الربنامج االو�صع ملعرفة 
) م���دى التغطي���ة والق���درة ( وم���دى تاأث���ر 
املحط���ات املجاورة يف حال���ة حتديد ارتفاع 
الهوائ���ي ونوعيت���ه واجتاه���ه مب���ا ي�ص���من 

جودة اخلدمة لهذه املحطة او تلك . 

وحمط��ات  الف�شائي��ات  جمي��ع 
البث والوكاالت غري مرخ�شة 

 يق���ول املدي���ر التنفي���ذي الع���ام الدكت���ور ) 
برهان �صاوي (: 

تاأ�ص�ص���ت هيئة االعالم واالت�صاالت يف اآذار 
من عام 2004 وفق القرار ذي الرقم 65 الذي 
ا�صدره احلاكم املدين انذاك ) بول برمير ( ، 
وبعد  ت�صكل جمل�س النواب واقرار الد�صتور 
ا�صبحت من الهيئات امل�ص���تقلة والتي ا�صار 

لها الد�ص���تور يف امل���ادة 103 الب���اب الرابع 
اخلا����س بالهيئ���ات امل�ص���تقلة ، وعل���ى ه���ذا 
فه���ي م�ص���تقلة اداري���ا ومالي���ا وتابع���ة اىل 
جمل����س الن���واب ، والهيئة مثل املوؤ�ص�ص���ات 
االخ���رى اعرتاها �ص���يء من التعرث ب�ص���بب 
االعم���ال االرهابي���ة واح���داث العن���ف التي 
ع�صفت بالبالد حتى نهاية عام 2007 ، اذ مل 
ت�صتكمل بنيتها الهيكلية القانونية اخلا�صة 
به���ا ، فلم يكن هناك جمل�س امناء وال مفت�س 
عام وجمل�س اال�ص���تماع اىل ال�ص���كاوى غري 
فاع���ل ب�ص���بب  النق����س يف ع���دد اأع�ص���ائه ، 
وباملقاب���ل ال ب���د م���ن وجود جمل����س للطعن 
،  و�ص���يارات الر�ص���د الراديوي التي قدمت 
م���ن االم���ريكان عل���ى �ص���كل منح���ة متوقفة 
عن احلركة ، هذه ال�ص���يارات ب���داأت بالعمل 
من���ذ م���دة قليل���ة حت���ى ع���ام 2008 حينم���ا 
انته���ى العقد م���ع املدير التنفيذي ال�ص���ابق ، 
بعدها ت�ص���كلت جلنة �ص���ميت جلنة ت�صريف 
االعم���ال ، والتي مت حلها بعد �ص���دور االمر 
الديواين القا�ص���ي بتعي���ن املدير التنفيذي 
احل���ايل وت�ص���كيل جمل�س امن���اء جديد ، مت 
ه���ذا بنهاي���ة �ص���هر مت���وز ع���ام 2009 ، اي 
قب���ل ثالثة ا�ص���هر م���ن االن . حرك���ة االدارة 
الهيئ���ة  وكاأن  لالخري���ن  توح���ي  اجلدي���دة 
ت�ص���كلت للت���و .  ومل���ا بحثنا يف ال�ص���جالت 
املوج���ودة والرتاخي�س املمنوحة �ص���ابقا ، 
اكت�صفنا اإن هناك عددًا كبريًا من الف�صائيات 
اف  ال   ( وحمط���ات  االر�ص���ية  واملحط���ات 
ام ( و ) اي ام ( وال���وكاالت والف�ص���ائيات 
االجنبي���ة غري مرخ�ص���ة ، وحت���ى تلك التي  
ح�ص���لت عل���ى ترخي�س ، ف���ان تراخي�ص���ها 
مل تعد قائمة ب�ص���بب التق���ادم الزمني وعدم 
جتديدها ملدة �ص���تة ع�صر �صهرًا ب�صبب غياب 
املدير التنفيذي وجمل�س االمناء ، وبالتايل 
فان امامنا كمًا من م�صكالت منح الرتاخي�س 
للجه���ات  اجلدي���دة  الت�ص���جيالت  وم���ن 
املرخ�ص���ة وغ���ري املرخ�ص���ة ، ه���ذه احلركة 
فهمت ب�ص���كل خاطئ من قبل بع�س و�ص���ائل 
االعالم واالعالمين ، مع ان الهيئة ت�ص���كلت 
وف���ق امل���ادة 19 م���ن العهد ال���دويل حلقوق 
االن�صان املدنية وال�صيا�صية ، واملادة 19 من 
االعالن العاملي حلقوق االن�صان وعلى وفق  
جميع املواثي���ق املهنية العاملي���ة التي جرى 
االجم���اع عليها دوليا يف جمال االت�ص���االت 
واالع���الم ، وعلى هذا فه���ي تعتمد يف عملها   
على مواثي���ق ولوائح مهني���ة ، وهي الهيئة 
الوحيدة واحل�ص���رية امل�ص���وؤولة عن جميع 
عمليات االت�صال ال�صلكية والال�صلكية والبث 
واالر�صال واالعالم واملعلوماتية يف العراق 
، .هي التي متنح الرتاخي�س وتتابع االداء 
املهني والتقني له���ذه اجلهات ومن حقها ان 
ت�صحب الرتاخي�س حينما يتم التجاوز على 

اللوائح املهنية املن�صو�س عليها. 

للهيئ��ة احل��ق يف غل��ق املحط��ة 
املخالفة 

هل لكم احلق يف غلق اية حمطة ؟ 
نع���م ، للهيئ���ة احل���ق يف غل���ق اي���ة حمط���ة 
تخال���ف تل���ك اللوائح ، ولكن لي����س بطريقة 
الفع���ل ورد الفع���ل او ب�ص���كل مزاجي وامنا 
عل���ى وفق اللوائح التي ا�ص���رت اليها والتي 
متنع التحري�س على اال�ص���خا�س واالنتقام 
ال�صخ�ص���ي منه���م ومتن���ع التحري����س على 
العن���ف واالحتق���ان االجتماع���ي واحتق���ار 
النزاع���ات  وتاأجي���ج  واالدي���ان  الطوائ���ف 
الطائفي���ة واملدني���ة والدعوة للعنف ب�ص���كل 
مبا�صر او غري مبا�ص���ر ، كل هذه االمور هي 

�صمن �صالحيات الهيئة ، .
عل��ى  عقوب��ات  فر���س  كذل��ك 

�شركات الهاتف النقال 
ا�صم الهيئة يعني ان  لها تخ�ص�صات يف جمال 
االت�صاالت واخرى يف جمال االعالم ، فيما 

يخ�س العم���ل يف جمال االت�ص���االت ، نحن 
منن���ح الرتاخي�س ل�ص���ركات الهات���ف النقال 
والال�ص���لكي الثابت وال�صلكي واالنرتنيت ، 
وهناك ثالث���ة تراخي�س منحت كانت الهيئة 
ه���ي الطرف ال���ذي وق���ع العقد ولك���ن كانت 
هن���اك جلنة وزاري���ة برئا�ص���ة وزارة املالية 
وع�ص���وية وزارة االت�ص���االت وممثلن عن 
التخطيط  والعلوم والتكنولوجيا واالمناء 
وجمل�س  �ص���ورى الدولة وجمل�س الق�ص���اء 
االعلى ورئا�ص���ة ال���وزراء واالمان���ة العامة  
الهيئ���ة ، ه���ذه الرتاخي����س مت���ت املزاي���دة 
عليه���ا يف عم���ان يف ع���ام 2007 واحيل���ت 
مببلغ مليار وربع املليار دوالر لكل جهة من 
اجلهات التي ر�ص���ا  عليه���ا املزاد وهي ) زين 
العراق وكورك وا�صيا �صيل ( وهناك �صروط 
يف العقد تخ�س نوعية اخلدمات ، وح�ص���ة 
الهيئة ون�ص���بتها من االإرباح ، وفيما يخ�س 
ال�ص���ركات الوطني���ة فان ح�ص���ة الهيئة تبلغ 
15 % من االيرادات ، اما ال�صركات التي تقل 
فيها ن�ص���بة امل�ص���اهمن العراقين فيها دون 
50 % فتكون ن�ص���بة الهيئة من ايراداتها 18 
% ، ولكن الحظنا خالل العامن املن�ص���رمن 
ترديًا يف اخلدمة الهاتفي���ة ،مما دعا اللجنة 
الوزاري���ة اىل فر����س عقوب���ات عل���ى ه���ذه 
ال�ص���ركات على �ص���كل غرامات مببالغ كبرية 
بحدود 18 مليون دوالر  على ) زين العراق 
( ومليونن على ا�صيا �صيل وذات املبلغ على 
كورك ، وهذه ال�ص���ركات تاأخرت يف ت�صديد 
الدفعة االخرية من �صعر رخ�صها والتي تبلغ 
625 مليون دوالر ، فتقدمت بطلب لتاأجيلها 
بفوائ���د ، فرتاكمت عليها الفوائد التي بلغت 
45 ملي���ون دوالر ، وعلى ال�ص���ركات الثالث 
بلغت ه���ذه الفوائد املرتاكم���ة بحدود مليار 
وثمامنائ���ة ملي���ون دوالر مل تدفع حلد االن 
، ناهيك عن �ص���وء اخلدم���ة املقدمة . االإدارة 
اجلدي���دة كان���ت مبواجه���ة ه���ذه امل�ص���كلة ، 
ف�صال عن الطعون املقدمة من هذه ال�صركات 
، باعتب���ار ان اجله���ة التي فر�ص���ت العقوبة 
هي لي�ص���ت هيئة االعالم واالت�صاالت وامنا 
اللجن���ة الوزاري���ة فيم���ا العق���د امل���ربم كان 
موقع���ا من الهيئ���ة . هذا االإ�ص���كال قانوين ، 
ولكن ال�ص���ركات باالأ�ص���ا�س مل تدفع احل�صة 
املرتتب���ة عليها �ص���واء متطلب���ات قيمة العقد 
اأم الفوائ���د ، هذه م�ص���تحقات قب���ل الطعون 
كان عليها ت�ص���ديدها ومن ث���م تقدم طعونها 
القانوني���ة ، وهن���اك ام���ر يف غاي���ة االهمية 
يكم���ن يف ان هذه ال�ص���ركات مل تقدم للهيئة 
براءة ذممها �ص���ريبيا ، والك�ص���ف ال�صنوي 
ملدخوالته���ا  ، وهن���اك خروق���ات اخرى غري 

اجلوانب املالية من قبل هذه ال�صركات .
حمطتنا االخرية كان���ت امام رئي�س جمل�س 
االمناء الدكتور �ص���فاء الدين ح�ص���ن الذي 
�ص���األناه ع���ن مه���ام املجل����س فق���ال : مهامنا  
تت�صمن ر�صم  �صيا�ص���ة الهيئة ومراقبة عمل 
االدارة التنفيذية العامة ومتابعة اخلطوات 
الت���ي تتخ���ذ ه���ا يف ال�صيا�ص���ة اخلارجي���ة 
وجامع���ة ال���دول العربية وال���دول االجنبية 
ب�صاأن  تنظيم قطاع االت�صاالت واالعالم مع  

الهيئات والتجمعات الدولية .
ما املعوقات الت��ي تواجه عملكم 

؟ 
ت�ص���لمنا الهيئة موؤخ���را فوجدناها ت�ص���تمل 
عل���ى كم كب���ري  من امل�ص���كالت تخ�س  جانب 
االت�صاالت وجانب االعالم ، وهناك فو�صى 
عارمة يف االت�ص���االت ب�صبب �صعف الرقابة 
وغي���اب املحا�ص���بة ف�ص���رعنا يف ه���ذه امل���دة 
الق�صرية باالت�ص���ال والتوا�صل مع �صركات 
القط���اع ومتابع���ة  ه���ذا  لتنظي���م  االت�ص���ال 
اخلدم���ات املقدمة للمواطنن ، ويف اجلانب 
االعالم���ي ين�ص���ب عملن���ا عل���ى الرتاخي�س 
واملعاي���ري  التقني���ة  واالم���ور  وال���رتددات 

االعالمية . 

كاظم الوا�شطي

هنالك �ص���به اإجماع بن ال�صا�ص���ة العراقين وفيما 
تطرحه و�ص���ائل االإع���الم املختلفة عل���ى اأن بع�س 
دول اجلوار �صالعة ب�ص���كل مبا�صر اأو غري مبا�صر 
يف التداعي���ات االأمني���ة ، واأعم���ال العن���ف الت���ي 
يتعر�س لها العراق منذ عملية التغيري يف التا�صع 
من اأيلول عام 2003 ، والمير يوم بدون اأن ن�صمع 
فيه ت�صريحا لهذا ال�صيا�صي اأو ذاك وهو ي�صري اإىل 
حجم التدخل االإقليمي يف �صوؤون العراق الداخلية 

، مطالب���ا احلكوم���ة باتخ���اذ االإج���راءات التي من 
�ص���اأنها احل���د م���ن ه���ذه التدخ���الت وك�ص���فها اأمام 
املالأ ، بل اأن يتم ت�ص���هيل عمل ال�ص���لطة الق�ص���ائية 
لتطبي���ق العدالة بحق منفّذي اجلرائم �ص���د اأبناء 
ال�ص���عب العراق���ي . اإىل هنا ال غب���ار على مثل هذه 
الت�ص���ريحات يف اجتاهه���ا الع���ام ، ولكن ال�ص���يء 
الذي يدعو للده�ص���ة والريبة هو ما اأن تخرج هذه 
) التدخ���الت ( من جمازه���ا التجريدي غري املحدد 
مب�ص���ميات معينة ، وتدخل اإىل واقع الت�ص���خي�س 
للجه���ات التي تقف وراءه���ا ، باعرتافات املنفّذين 

اأنف�ص���هم ، اأو بت�ص���ريحات حكومي���ة ُتطل���ق عل���ى 
�ص���وء التحقيق ، حت���ى يتبارى هوؤالء ال�صا�ص���ة ، 
املنتخبون من ال�ص���عب العراق���ي حلماية العراق! 
، بالنق����س والتاأييد وح�ص���ب اجله���ة املّتهمة بهذا 
التدخل اأو ذاك،كما لو اأن االأمر ال يتعلق بعراقين 
يتعر�ص���ون للقتل الوح�ص���ي ، وال بع���راٍق ُيراد له 
اخلراب ال�صامل . وتتحّول منابرهم وموؤمتراتهم 
ال�ص���حافية لتربئ���ة ه���ذه اجله���ة واته���ام اجله���ة 
االأخرى كما لو اأنهم ق�ص���اة ا�ص���تكملوا االإجراءات 
القانوني���ة الت���ي توؤهله���م للنطق باحلك���م االأخري 

العراق���ي  لل���دم  حقيق���ي  والء  هن���اك  كان  ول���و   .
امل�ص���تباح ، لرتي���ث ه���وؤالء ال�صا�ص���ة يف تكذي���ب 
بع�ص���هم البع����س دفاعا عن هذه اجله���ة اأوتلك يف 
مو�ص���وٍع يخ����س الع���راق كل���ه . ولك���ن يب���دو اأن 
االأم���ر اأكرب من الق���درة على اإتخ���اذ موقٍف وطني 
م�ص���تقل خارج اأجندات اللعبة االقليمية والدولية 
التي ُتريد ت�ص���كيل اخلارطة ال�صيا�صية يف العراق 
على وفق م�صاحلها . كيف ينظر املواطن العراقي 
اإىل مزاي���دات ، ونزاع���ات �صا�ص���ته ح���ول جه���ات 
خارجية ت�ص���تهدف اأمنه وا�صتقرار بالده؟ ومباذا 

ُيف�صر ال�صيا�صي اإعرتا�ص���ه على اتهام جهة مَعّينة 
بالوق���وف وراء بع����س التفج���ريات بالرغ���م م���ن 
وجود اعرتافات على ق�ص���م منها ، و�صبط اأ�صلحة 
معروف���ة املن�ص���اأ يف الق�ص���م االآخ���ر ومعظمها يتم 
عر�ص���ه يف و�ص���ائل االإع���الم  ؟ اأال يفّك���ر ه���وؤالء 

ال�صا�صة باأن انق�صامهم 
ب���ن موؤي���د ومعرت����س على ه���ذه الدول���ة   اأو تلك 
يت���م على ح�ص���اب دم العراقين اجل���اري يف اأنهاٍر 
جّفف���ت مياهه���ا دول م���ن اجل���وار كي ت�ص���توعب 
املزيد من هذه الدماء ؟ األي�س من حق هذا املواطن 

اأن ي�ص���األ اأي���ن الع���راق يف مواق���ف  تتن���ازع على 
والءات خارجي���ة  ؟ وكيف ُيف�ص���ر حما�ص���ة الدفاع 
ع���ن ه���ذه ال���والءات ، والتربئة التي تتم ب�ص���رعة 
الربق ملن ُيتهم بالتدخل يف �صوؤون العراق ، وقتل 
العراقي���ن؟ علينا جميعا اأن ن�ص���ع العراق املبتلى 
بامل���وت ورائح���ة ال���دم يف عيونن���ا وقلوبن���ا قبل 
اأّي �ص���يٍء اآخ���ر ،كي تكون ت�ص���ريحاتنا ومواقفنا 
من�ص���فة ل�ص���حايا ه���ذه اجلرائ���م الك���ربى ، وكي 
نك���ون عراقي���ن حق���ًا ،ومب�ص���توى م�ص���وؤوليات 

املواطنة احلقة .
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