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ا�ست�شهاد �سبعة مدنيني يف عملية �سطو على حمل �صياغة يف بغداد
بغداد  /ه�شام الركابي

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

فيما اعلنت قيادة عمليات بغداد ح�صول عملية �سطو م�سلح على
احد حمال بيع امل�صوغات الذهبية �شمال غربي بغداد راح �ضحيتها
�سبعة مدنيني ،اوقفت عنا�صر املفرزة االمنية القريبة من منطقة
احلادث.
وقال م�صدر يف عمليات بغداد يف ت�صريح لـ(املدى) ام�س االربعاء

ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
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ان املجموعة امل�سلحة ا�ستهدفت احد حمال بيع امل�صوغات الذهبية
يف حي اجلوادين قرب منطقة ال�شعلة ،واو�ضح امل�صدر ان العملية
ا�سفرت عن ا�ست�شهاد ( )7مواطنني بينهم �إمر�أتان وطفل .مبينا ان
التحقيقات التزال م�ستمرة لتعقب امل�سلحني وتقدميهم للق�ضاء.
وا�شار امل�صدر اىل ان "امل�سلحني قاموا بعد ان �سرقوا املحال
باطالق النار ب�شكل ع�شوائي على املواطنني والذوا بالفرار".
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ال���ع���دد ( )1629ال�����س��ن��ة ال�����س��اب��ع��ة  -اخل��م��ي�����س ( )15ت�����ش��ري��ن االول 2009

بعد ا�ضطرابات و�أعمال �شغب �شهدها احلرم اجلامعي

م�شكلة �شبكة الإعالم

رئي�س الوزراء يغلق �أبواب امل�ستن�صرية �سبعة �أيام

املخابرات تنفي
خرب قيادة املالكي
للجهاز
بغداد  /املدى
نفى جهاز املخابرات الوطني
العراقي ان يكون نوري املالكي
رئي�س الوزراء قائد ًا للجهاز ،و�أكد
امل�ست�شار االعالمي جلهاز املخابرات
الوطني العراقي يف ت�صريح خا�ص
لـ (املدى) نفيه القاطع للخرب الذي
ن�شرته اجلريدة يف عددها ال�صادر
ام�س االول حتت عنوان (املالكي
يقود جهاز املخابرات حتى ت�شكيل
احلكومة املقبلة) مو�ضح ًا :ان جميع
ت�صريحات املخابرات ت�صدر ح�صر ًا
عرب الناطق الر�سمي للجهاز � ،إذ انه
ال�شخ�ص املخول الوحيد بالت�صريح
لو�سائل االعالم ،وبهذا يعد �أي
ت�صريح مل ي�صدر عن الناطق عاري ًا
عن ال�صحة  ،وقال امل�ست�شار االعالمي
للجهاز :ان من يدير دفة اجلهاز هو
الفريق الطيار زهري الغرباوي ،اذ
ي�شغل من�صب رئي�س اجلهاز وكالة.

ال����ع����راق ي��ب��ح��ث ع����ن م�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ل��ن��ف��ط
ترجمة املدى
يف بحث لتو�سيع وحتديث القطاع النفطي يف العراق ترتدد
احلكومة ب�ش�أن الطلبات املتناف�سة جلذب اال�ستثمار االجنبي
خا�صة ان االنتخابات النيابية املقررة بد�أت تقرتب.التوتر
واالنفعال يف التناف�س ب��دا وا�ضح ًا الثالثاء املا�ضي ،مع
االعالن عن ان العراق قارب املوافقة على �صفقتني جديدتني
للتطوير والتنمية يف احلقول النفطية.
واعلن وزي��ر النفط ،ح�سني ال�شهر�ستاين :ان البلد مقبل
على ان يكون ق��وة يف جم��ال االن�ت��اج النفطي يف االعوام
املقبلة ،وان العراق �سيتوىل ن�سبة % 85من العمل لل�شركات
العاملية النفطية .واعرتف ال�شهر�ستاين ان البلد بحاجة اىل
مئات االالف من املهند�سني والتقنيني ً ،وعلى �شركات النفط
ت�أ�سي�س كليات خا�صة .والعراق بعد ف�شله يف جذب ح�شد من
امل�ستثمرين االجانب يف اجلولة االوىل للمزاد العلني يف
حزيران يتوجه للجولة الثانية يف �شهر كانون االول املقبل،
وال��ذي ق��د ي��واج��ه الف�شل لال�سباب نف�سها .باال�ضافة اىل
احل�سا�سية ال�شديدة جتاه حماية الرثوة الوطنية ،فان توجه
العراق لال�ستثمارات االجنبية يواجه املعوقات با�ستمرار،
وكما ذكرت تقارير �سيا�سية و�صناعية ،ب�سبب احلاجة اىل
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هايدروكاربون منخف�ض لتنظيم القطاع النفطي  ،اىل جانب
الف�ساد االداري يف وزارة النفط.
ويقول املراقبون ال�سيا�سيون :ان اجلولة املقبلة تقبلت �أمر ًا
م�ضاف ًا مهم ًا وهو تدهور الو�ضع االقت�صادي للبالد خالل
اال�شهر املا�ضية .ما يهدد اجلهود لتحقيق حرية احل�صول
على القوة الكهربائية واملاء النظيف ودفع نفقات احلماية.
لقد اعلن امل�س�ؤولون يف وزارة النفط ان بنود ال�صفقتني
اللتني او�شكوا على توقيعها لتطوير حقلي النفط – غرب
القرنة والزبري ،كانت مقاربة لتلك التي رف�ضت يف حزيران
املا�ضي ،م�ؤكدين جناح مزاد كانون االول.
واحلقول غري املطورة الع�شرة املعرو�ضة للمزايدة حتتوي
على ( )91مليار برميل م��ن ال�ن�ف��ط ،وت���س��اوي زه��اء ()3
ترليونات دوالر ،ح�سب اال�سعار احلالية ،وم��ع ذل��ك فان
هناك قلق ًا متزايد ًا ب�ش�أن م�س�ألة ال�شركات االجنبية وفقدانها
االهتمام بالعراق لال�سباب التي ذكرت �سابق ًا .لقد حتولت
�شركات بعد  2003اىل اج��زاء اخرى بعد اكت�شاف م�صادر
مهمة لالحتياطي النفطي تقارب ( )10مليارات برميل ،يف
مناطق خمتلفة من العامل .وكان العراق يف عام  2002ينتج
زهاء  2.8مليون برميل يومي ًا ،ت�ضاءلت اىل  1.3مليون

بعد الغزو.
اما اعلى معدل لالنتاج كان عام  ، 1979قبل احلرب مع ايران،
عندما كان ي�ضخ  3.7مليون برميل.
وعلى الرغم من امتالك ال�ع��راق ثالث احتياطي نفطي يف
العامل ،فانه ي�أتي يف املرتبة ( )13يف االنتاج.
ويف العراق ( )17حق ًال من جمموع ( )80تعمل فع ًال ،كما
ان البحث عن �آبار جديدة خارج اقليم كرد�ستان  ،قليل جد ًا.
ويقول اخلرباء :ان العمل يف العراق يعترب خماطرة ب�سبب
تقادم عمر املن�ش�آت النفطية ،ومنها االنابيب التي تنقل النفط،
على �سبيل املثال ،يف اخلليج التي ا�صبحت مهددة باالنفجار،
وال�سبب الثاين لذلك ،هو قلة م�صايف تخزين النفط .وبناء
على تقرير ملدير عام يف وزارة النفط ،فان الف�ساد متف�ش اىل
درجة ان ناقلة للبرتول يف ميناء الب�صرة حملت بالنفط من
قبل العمال مع ان وثائقها وبياناتها كانت مزيفة ،واليعلم
حتى اليوم اىل اين توجهت ،كما وجدت االمم املتحدة يف
تدقيق لها ان احد اخلا�ضعني ل��وزارة النفط يف �شركة نفط
ال�شمال مل ي�ستطع حتديد او تقدمي بيان عن 698.000
برميل من النفط  ،والتي يعتقد انها �سرقت.
عن النيويورك تاميز

�ضيف اخلمي�س :االحزاب التي تدعي بناء الدولة تدافع االن عن اكرب �سراق الوطن
ثالثة مطالب عراقية ملجل�س
وزراء داخلية دول اجلوار

بغ��داد 15ت�شرين الأول  ،2009يحتفل العراق يف اخلام�س ع�شر من �شهر ت�شرين
الأول بالي��وم العامل��ي لغ�س��ل اليدين بهدف تر�سي��خ املمار�س��ة ال�صحية لغ�سل
اليدي��ن بامل��اء وال�صابون بني فئ��ات املجتمع ورفع الوع��ي ب�أهميتها يف حماية
الأ�س��رة واحلفاظ على �صحة الأطفال والبالغني وكافة افراد املجتمع على حد
�سواء من الأمرا�ض االنتقالية وخا�صة �أنها الو�سيلة الوقائية الأقل كلفة.
وت�شم��ل الفعاليات التي تنظمها وزارتا الرتبي��ة وال�صحة هذا العام بدعم من
منظمتي ال�صحة العاملية ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة يوني�سف و�شركائهم
م��ن املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة الدولي��ة واملحلي��ة ن�شاط��ات واحتفالي��ات يف
حمافظات العراق كافة ويف عدد من املدار�س التي مت ت�أهيلها وتدريب كوادرها
التدري�سي��ة يف جمال النظاف��ة ال�شخ�صية .وتت�ضم��ن الفعاليات حما�ضرات يف
التثقيف ال�صحي ح��ول املو�ضوع و�أهميته وتنظيم م�سابق��ات لر�سوم الأطفال
�إ�ضاف��ة لتوزيع �أدوات الر�سم وقم�صان حتمل �شعار الي��وم العاملي لغ�سل اليدين
و مت توف�ير ع��دة النظافة التي �ست��وزع لطلبة املدار���س االبتدائية من تلك
املدار�س ويف كافة املحافظات.
وق��د مت توزيع مل�صق��ات �إر�شادية يف عدد م��ن املدار�س واملراك��ز ال�صحية ويف
بع�ض من الدوائر البلدية والأماك��ن العامة يف عموم القطر مب�ساعدة وزارات
الرتبية وال�صحة و البلديات والأ�شغال العامة و�أمانة بغداد.
كم��ا مت �إع��داد كرا�س �إر�ش��ادي للطلبة وفئ��ات �أخرى من املجتم��ع مت توزيعه
يف ع��دد من املدار���س لتثقيفهم ب�أهمي��ة تطبيق ممار�سة غ�س��ل الأيدي باملاء
وال�صاب��ون وفاعلي��ة هذه املمار�س��ة يف حمايتهم من الأمرا���ض االنتقالية ويف
مقدمته��ا �أمرا�ض الإ�سهال و االلتهابات الرئوي��ة والتي تت�سبب جمتمعة بوفاة
 1.8ملي��ون طف��ل يف الع��امل �سنوي�� ًا .ويت�ضم��ن ه��ذا الكرا�س �إر�ش��ادات �صحية
حول �أ�سالي��ب الوقاية من مر�ض الإنفلونزا الوبائي��ة  N1 H1وكيفية التعامل
معه عن��د الإ�صابة به لغاية حماية �أنف�سهم والآخري��ن حيث �سيقوم الطلبة
بدورهم بنقل تلك املعرفة ال�صحية �إىل �أ�سرهم ومن حولهم .
�إ�ضاف��ة �إىل ذل��ك مت �إع��داد برام��ج توعية به��ذه املنا�سب��ة لإي�ص��ال الر�سائل
ال�صحي��ة �إىل �أكرب ع��دد من جمهور املواطن�ين عرب و�سائل الإع�لام املقروءة
وامل�سموعة.

�شرم ال�شيخ  /وكاالت
�أنطلقت ام�س االرب �ع��اء يف منتجع �شرم ال�شيخ فعاليات
اجتماع وزراء داخلية دول اجلوار العراقي مب�شاركة وفد
عراقي تر�أ�سه وزير الداخلية جواد البوالين وح�ضور وزراء
داخلية (م�صر ،اي��ران ،تركيا ،البحرين ،الكويت ،االردن
و�سورية) لبحث تعزيز التعاون االمني مع العراق لتحقيق
اال�ستقرار واالمن فيه.
واكد م�صدر مطلع رفيع امل�ستوى بح�سب PUKmedia
ان االجتماع التح�ضريي الجتماع وزراء داخلية اجلوار
العراقي قد �شهد اتفاقا جماعيا على حر�ص اجلميع على
�سالمة ارا�ضي العراق واال�ستعداد مل�ساعدته لتحقيق االمن
فيه كما مت االتفاق على متابعة االج ��راءات املتخذة ب�ش�أن
قرارات وزراء الداخلية باجتماعهم بدورته اخلام�سة التي
عقدت يف االردن العام املا�ضي .
وا�ضاف امل�صدر ان هنالك ثالثة مطالب رئي�سة قدمها الوفد
ال�ع��راق��ي وه��ي (مت��دي��د ب��روت��وك��ول ج��دة للتعاون االمني
بني دول اجلوار العراقي) والذي انتهت فعاليته هذا العام
(� �ض��رورة ت�سليم املجرمني ب�ين دول اجل��وار ال�ع��راق��ي) –
و(العمل على وقف االعالم التحري�ضي).
فيما دعا وزير الداخلية امل�صري اللواء حبيب العاديل �إىل
التن�سيق الأمني امل�ستمر بني دول جوار العراق من �أجل
احلفاظ على هويته وا�ستقراره  ،ف�ضال عن �ضبط احلدود
ومنع الت�سلل ومكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة.
و�شدد العاديل على �ضرورة التعاون مع العراق يف جمال
تدريب قواته ملواجهة العنف واالره��اب  ،والت�صدي بكل
حزم ملحاوالت اخرتاقه وا�شعال الفنت الطائفية.

الأردن تت�سلم جثامني
ع�سكرييها الذين قتلوا يف
هاييتي
عمان /وكاالت
و�صلت جثامني الع�سكريني االردن �ي�ين اخلم�سة من
ع�ن��ا��ص��ر ق ��وات ح�ف��ظ ال �� �س�لام ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا اجلمعة
املا�ضية يف حتطم طائرة ل�لامم املتحدة يف هاييتي
ام�س االربعاء اىل عمان حيث قررت احلكومة �إطالق
ا�سمائهم على �شوارع رئي�سة يف عمان.
وكان العاهل االردين امللك عبدالله الثاين وامللكة رانيا
يف مقدمة م�ستقبلي اجلثامني لدى و�صولها اىل مطار
امللكة علياء ال��دويل .والع�سكريون اخلم�سة وبينهم
�ضابط برتبة عقيد رك��ن ومقدم رك��ن كانوا يقومون
مبهمة ا�ستطالع ق��رب ح��دود جمهورية الدومينيكان
عندما حتطمت طائرتهم على �سفح جبل ما ادى اىل
م���ص��رع جميع رك��اب�ه��ا ال� �ـ��( 11س�ت��ة م��ن االورغ� ��واي
وخم�سة من االردن) .وكانت جثث ال�ضحايا قد انت�شلت
من موقع احل��ادث ال�سبت املا�ضي ونقلت اىل بور او
برن�س.
من جانب �آخر� ،ستقوم امانة عمان ب�إطالق ا�سماء ه�ؤالء
الع�سكريني اخلم�سة "�شهداء الواجب االن�ساين" على
عدد من �شوارع العا�صمة االردنية الرئي�سية تكرميا
وتثمينا لدورهم.
و�سي�صل حمققون من االورغ ��واي واالردن وخرباء
االمم املتحدة اىل هايتي لتحديد ا�سباب احلادث ،كما
ذكرت مهمة االمم املتحدة يف هاييتي ،م�شرية اىل ان
"تدابري امنية فر�ضت يف موقع احلادث و�سيبقى حتت
املراقبة حتى جمع كل املعلومات ال�ضرورية للتحقيق".

رئي�س التحرير

االفتتاحية

بغداد /افراح �شوقي
وجه رئي�س جمل�س الوزراء نوري املالكي
بتعطيل الدرا�سة يف اجلامعة امل�ستن�صرية
ملدة ا�سبوع ومنع كل الن�شاطات احلزبية
وال�سيا�سية داخلها .ج��اء ذل��ك يف بيان
تلقت (امل� ��دى) ن�سخة م�ن��ه ،وق ��ال علي
ال��دب��اغ ال�ن��اط��ق الر�سمي للحكومة انه
مت التوجيه ب��اغ�لاق جميع االحت��ادات
والروابط الطالبية وحظر ن�شاطها داخل
اجلامعة ،وامكانية ال�سماح لها مبمار�سة
ن�شاطها خارج احلرم اجلامعي.
وعزا البيان ا�سباب ذلك اىل اعمال ال�شغب

التي تثريها بع�ض الع�صابات واالفراد
غري املن�ضبطني يف اجلامعة امل�ستن�صرية
يف بغداد .ويف ات�صال هاتفي (للمدى)
م��ع مديرة اع�لام وزارة التعليم العايل
وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي د ��س�ه��ام ال�شجريي،
ح ��ول امل��و� �ض��وع ق��ال��ت ال �� �ش �ج�يري :ان
ه ��ذا الإج � ��راء ج ��اء ل���ض�م��ان ا�ستقاللية
اجلامعة وابعادها عن التدخالت الطائفية
واحلزبية التي نالت جزءا من ا�ستقرار
اجلامعة خ�لال امل��دة املا�ضية ،والق�ضاء
على التكتالت وامل�شاكل التي عانت منها
اجلامعة منذ �إقالة رئي�سها ال�سابق حممد

تقي املو�سوي حتى االن ،اذ ان اجلامعة
مل ت�ستقر منذ ذل��ك ال��وق��ت م��ا اث��ر �سلب ًا
على �سري ال��درا� �س��ة فيها ،وا��ض��اف��ت ان
التوجيه ب�إيقاف الدرا�سة جاء ب�أمر من
وزير التعليم العايل والبحث العلمي اثر
اخلالفات الكبرية التي ع�صفت بها.
وفيما يخ�ص غلق االحتادات والروابط
الطالبية وحظر ان�شطتها يف اجلامعة
قالت ال�شجريي :ان الأمر مل يقت�صر على
روابط امل�ستن�صرية واحتاداتها ،بل �شمل
احلظر ان�شطة هذه االحتادات والروابط
يف اجلامعات العراقية االخرى ،م�ؤكدة

ان تلك الروابط غري قانونية ،وال ت�ستند
اىل اي ت�شريع ر�سمي لعملها كما انها
ا�سهمت كثريا -وف��ق م�ؤ�شرات كثرية-
يف تعزيز اخلالفات واثارتها يف الفرتة
املا�ضية.
يذكر ان االزمة يف اجلامعة امل�ستن�صرية
تعود اىل �شهر اذار املا�ضي حيث اقيل
رئي�سها ال�سابق د.حممد تقي املو�سوي
ال� ��ذي اع �ت �� �ص��م مب�ن���ص�ب��ه يف اجلامعة
راف�ض ًا االقالة ،رغم تعيني رئي�س جديد
لها ه��و ال��دك�ت��ور ف�لاح اال� �س��دي ال��ذي مل
يتمكن من مبا�شرة مهامه نظرا ال�صرار

املو�سوي على البقاء يف من�صبه  ،فيما
ي��ؤك��د مقربون م��ن اط ��راف ال���ص��راع ان
ال�ق��رار احلكومي ب��اغ�لاق اجلامعة جاء
على خلفية ا�ضطرابات اثارها اف��راد من
حماية املو�سوي داخل اجلامعة.
من جانب اخر �شكا مراقبون من تدخالت
جم�ل����س ال � ��وزراء يف ���ش���ؤون اجلامعة
التي اخذت منحى خطريا ومت�صاعد ًا ما
ت�سبب يف تعزيز االزم��ة وا�شتعال فتيل
التوتر بني قوى �سيا�سية متنفذة واخرى
حتاول ان تزيحها وت�ستحوذ على مناطق
نفوذها.
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تتعر�ض �شبكة الإعالم هذه الأيام �إىل انتقادات �شديدة من مواقع متباينة من داخل
الربملان وخارجه ومن �أو�ساط �إعالمية وحتى من احلكومة نف�سها التي كانت ال�شبكة
قد تلقت الطعنات من جراء ال�صلة بها.
هذه ال�شبكة ،ومثل �سواها من الهيئات التي و�صفت بامل�ستقلة والتي جرى ت�شكيلها
بقرارات وقوانني �أ�صدرتها الإدارة املدنية لالحتالل ،هي نتاج لت�صورات اختلطت فيها
الأوه��ام بالرغبة يف بناء م�ؤ�س�سات حتتاج �إىل �صفة الإ�ستقالل يف جماالت عملها،
واىل ان�ضباطها بلوائح مهنية حتكم �أداءها ووظيفتها وحتى �أ�سلوب تر�شيح واختيار
العاملني فيها ،ممن تتوفر فيهم امل�ؤهالت واخلربات التي تعينهم يف عملهم.
لقد كان امتزاج الوهم بالإرادة تعبريا متكررا يف الكثري من املجاالت التي �أريد بها بناء
دولة عراقية جديدة .فالأمريكان الذين كانوا حمكومني بحلم بناء يوتوبيا الدميقراطية
يف العراق ،اذا كانوا فع ًال حقيقيني يف ما اعلنوا عنه من م�شروع دميقراطي عراقي
ال��ذي هو مو�ضع �شك ،كانوا يغم�ضون �أعينهم عن كل الظروف الفاعلة يف العراق
وعن التفكري مبدى �أهليتها وم�ستوى تطورها ون�ضجها و�صالحيتها ال�ستحداث بنية
�سيا�سية واجتماعية دميقراطية جديدة منقطعة بالكامل عن البنية ال�شمولية التي
انهدت لتوِّ ها والتي ما زالت جتد توا�صلها يف العادات وال�سلوكيات و�أمناط التفكري
والأخالق والعالقات ال�سارية يف اجل�سد الإجتماعي وال�سيا�سي والثقايف يف العراق..
كانت �صورة النموذج الأمريكي هي اجلاهزة للتمثل والنقل من بيئتها الأمريكية ،بكل
ا�شرتاطاتها التاريخية� ،إىل بيئة عراقية ،من دون اعتبار ل�شروطها التاريخية.
كان هذا التفكري م�ستهرت ًا �أكرث من كونه طاحم ًا ،وكان ي�ؤدي �إىل نتائج فو�ضوية �أكرث
من كونها منظمة .و�سنكتفي هنا باال�ستدالل مبا تقت�ضيه منا�سبة هذا الكالم� ،سنكتفي
باحلديث عن وهم بناء جهاز �إعالمي مموَّ ل �أو مدعوم من املال العام ويكون قادر ًا على
التوفر على ا�ستقالل تام عن ال�سلطات الفاعلة يف البلد.
�إن الوهم يتكر�س من كون الأمريكان يف العراق مل يفكروا �سوى بالنموذج الأمريكي،
لكن هذا التوقف �أمام النموذج الأمريكي والإ�صرار على �إعادة �إنتاجه ،عراقيا ،مل يكن
يريد �أن ين�شغل بالتفكري يف �أن اجلهاز التنفيذي هو عراقي و�أن بيئة اال�شتغال هي بيئة
عراقية ما زالت تتهجى مفاهيم الدميقراطية وما زال التدريب الإعالمي وال�سيا�سي
غري مهي�أ مبا يكفي لإجناز الوعد ،بنموذجه املتعايل على �شروط وجوده وعمله.ثم
ان �أ�سلوب الت�صرف باملال العام ومن هي اجلهة املت�صرفة وما هي �آلية ال�صرف التي
ينبغي �أن تعتمد ما زالت غري وا�ضحة احل��دود يف حمى ال�صراع على ال�سلطة و ِّ
يل
الأذرع امل�ستمر بني احلكومة والربملان.
يف هذا الت�صارع ،عملت احلكومة على جعل العاملني يف �شبكة االعالم جزء ًا من جهاز
موظفيها احلكوميني ،يخ�ضعون ويتمتعون بال�ضوابط املالية والإدارية احلكومية،
وبهذا �أ�صبحوا جزء ًا من الهيكل احلكومي ،وقد قبل العاملون يف ال�شبكة ،يف معظمهم،
بهذا الإجراء الذي �أنهى ا�ستقالليتهم عن ال�سلطة التنفيذية ،و�سمح بالتايل للحكومة
بالتدخل يف تغيري الإدارات مبختلف م�ستوياتها..وهذا مف�صل �صغري ،ولكنه �أ�سا�سي
للتعبري عن الوهم الذي يقفز على الظروف التي تلتقي فيها م�صالح احلكومة وم�صالح
املوظف الإعالمي يف اخلروج على قواعد بناء جهاز �إعالمي م�ستقل وممول �أو مدعوم
من املال العام.
ومنذ حلظة ت�أ�سي�سها كانت �شبكة الإعالم هدفا لنقد ظل يتكرر ب�أ�شكال وغايات خمتلفة،
خ�صو�ص ًا �أن هذا الت�أ�سي�س جرى يف بيئة ف�ساد مايل ومهني و�أخالقي �شارك فيه
�أمريكان ولبنانيون ومعهم عراقيون.وكان �صمت الإعالميني وال�سيا�سيني العراقيني
الذين �أ�سهموا بت�أ�سي�س ال�شبكة وامل�شاركة ب�إدارتها يف �شهورها الأوىل وغ�ضهم
الطرف عن الف�ساد امل��ايل واملهني (اذا ا�ستثنينا املوقف املعلن ،بعد ف�ترة ،للزميل
الإعالمي جالل املا�شطة الذي �آثر االحتفاظ بكرامته املهنية والوطنية وان�سحب) من
�أ�سباب النمو امل�شوه لهذه امل�ؤ�س�سة التي ( ُ�س ِّخرت ) لها �أموال مل ت�سخر لكثري من �أكرب
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف العامل واملنطقة.
ومثل معظم امل�شاريع الكبرية وال�صغرية يف العراق ،فقد تقدمت �أهداف الف�ساد املايل
على �سواها ،وكان البد من �أجل مترير هذا الف�ساد ،من اختالق وتوفري فر�ص ن�شوء
ف�سادات �أخرى توفر الغطاء والو�سيلة ،وكان الف�ساد املهني هو الأب��رز يف ال�سماح
واالن�شغال عن الف�ساد املايل متعدد اجلن�سية ،وذلك ما مت من خالل هيمنة �إدارات
�ضعيفة ال�صلة بالعمل الإعالمي  ،ومن خالل غياب ال�صورة الرا�سخة والوا�ضحة
للتكوين امل�ؤ�س�سي لل�شبكة ،وعمل تلك الإدارات على ت�ضييع حلقة ارتباط ال�شبكة بني
الربملان وال�سلطة التنفيذية و�إدارة برمير ،م�ستفيد ًة ،ب�سلوكها الإنتهازي ،من �أجواء
التنافر ال�سيا�سي واللعب على حبال بيع الوالء و�إ�سداء اخلدمات التي تلقى قبوال
لدى ال�سيا�سيني برغم توا�ضع �إمكاناتها وموا�صفاتها ورداءة نتائجها على امل�ستوى
اال�سرتاتيجي� ،سواء ال�سيا�سي �أو الإعالمي.
لقد �أُ�ضيعت و ُن ِهبت با�سم �شبكة الإعالم العراقية مئات املاليني من ال��دوالرات التي
مل جتد من يت�صدى للبحث عنها واملطالبة بها يف �أجواء انعدام �أو �ضحالة الرقابة
املالية.لكن الأ�سو�أ من النهب الع�شوائي واملخطط له �أن البلد مل يتوفر بعد هذا على
اب�سط اال�شرتاطات التي كان قد وعد بها امل�ؤ�س�سون .كانت الأهداف ال�سامية ممر ًا
لأب�شع انحطاط ُخلُقي ولتدمري الأهداف ال�سامية ذاتها� ،صفقات نهب باملاليني قابلها
تكدي�س ملئات الب�شر الفاقدين ،يف معظمهم ،لأية م�ؤهالت �أو كفاءات فنية �أو �إدارية
�أو تخطيطية �أو �إعالمية ..ومل َتلُح يف الأفق �أي ُة رغبة حقيقية يف تدارك الأمر و�إنقاذ
ثان لل�شبكة على الأ�س�س الأوىل التي وُعِ دنا بها
ما ميكن �إنقاذه وال�شروع بت�أ�سي�س ٍ
وارت�ضينا معها بالإنفاق من مالنا العام عليها.مل تكن م�شكلة �شبكة الإعالم ب�أُ�س�سها
ن�شئت يف �ضوئها..كانت امل�شكلة تكمن يف ان�ح��راف ال�سيا�سة
واملفاهيم التي �أُ ِ
الت�أ�سي�سية والتنفيذية عن تلك الأ�س�س والأهداف املتوخاة منها.وحتى يجري ت�سهيل
هذا االنحراف كان ال ب ّد من الفو�ضى والتجهيل والرتهيب والرتغيب الذي �شوّ ه َخ ْل َق
ال�شبكةِ ومنوها.
لنتذكر �أن ال�شبكة ،مث ًال ،اعتمدت ،وبر�ضى زمالء �إعالميني ،ا�ستخدام القوة امل�سلحة
يف تغيري �إدارة �صحيفة ال�صباح ،يف �سابقة غري معهودة يف مثل هكذا م�ؤ�س�سات
وحتى يف �أي��ة م�ؤ�س�سات حت�ترم احل��د الأدن��ى من طبيعتها امل�ؤ�س�سية املدنية.يف
هذه الإدارة جرى �أي�ض ًا تبديل الوالءات ال�سيا�سية مبئة وثمانني درجة خالل �أربع
وع�شرين �ساعة ،من م��واالة �سافرة لل�سيد �إي��اد عالوي �إىل مبايعة انتهازية لل�سيد
�إبراهيم اجلعفري وذل��ك يف م�ؤ�س�سة ك��ان ُيفترَ �ض منها التحرر متاما من جميع
�أ�شكال االنحياز واملبايعة واملواالة واملعاداة..لكن ال�شبكة بقيت معبرِّ ا �صريحا عن
الأداء املنحاز الذي تغذيه رغبات ال�سيا�سيني وحاجتهم وتنفذه جهاالت الإعالميني
و�شراهتهم�.إن فاقد ال�شيء ال يعطيه ،وكان الكثري من �أجهزة ال�شبكة التنفيذية يفتقد
�إىل كل ما قد يعينها على �أن تعطي ما مطلوب منها ،بافتقارها �إىل �أ�سا�سيات املهنة
وجهلها ب�أخالقياتها وبا�ستثمارها الوظيفة ملنافع �شخ�صية.
لقد بقيت م�شكلة �شبكة الإع�لام م�شكل ًة ببعدين� :سيا�سي ومهني.ويف ال�شق الأول
�ستكون امل�شكلة متداخلة ما بني ال�شبكة نف�سها ( من خالل القائمني عليها ) والعمل
الإعالمي ب�شكل عام من جهة وبني الو�سط ال�سيا�سي ،احلكومي منه وغري احلكومي
واملجتمع ب�شكل عام و�صورة فهمه ومدى حقيقة �إميانه بالعمل الإعالمي يف دولة
ت�سعى �إىل �أن تكون دميقراطية من جهة �أخرى.فلكي يت�أ�س�س �إع�لام حر وملتزم
ب�ضوابط املهنة ال ب� ّد م��ن وج��ود �إعالميني م�ؤهلني لهذه املهنة..لكن وج��ود مثل
ه�ؤالء ال يكفي وحده للتوفر على الإع�لام املطلوب..ال بد من بيئة �سيا�سية و�أمنية
واجتماعية ت�سمح بهذا الت�ش ّكل وتوفر له م�ستلزمات العمل والنمو .و�سيكون
دور القوى ال�سيا�سية احلاكمة واملتنفذة حموريا يف ت�شكيل تلك البيئة� ،سيتعلق
الأم��ر مبدى �أهليتهم ،ثقافي ًا و�سلوكيا ،للإ�سهام يف �صنع م�ؤ�س�سات وبنى الدولة
الدميقراطية ،و�سيكون مدى حتررهم من نزعة احتكار الإعالم وت�سيريه على وفق
امل�صالح واحلاجات و�إخ�ضاعه لتوجيهات و�سيا�سات م�سبقة ،وعملهم على �إ�سناده
ببنية ت�شريعية ت�ساعده يف مهمته ،هو املعيار لتلك الأهلية املطلوبة لتحرير الإعالم.
ما حدث خالل ال�سنوات املا�ضية من عمر ال�شبكة ال يقدم ما ير�ضي هذا الطموح،
وبقيت اجلهود ال�ضعيفة لإعالميني خمل�صني مروا� ،أو ما زالوا يعملون يف ال�شبكة
ول�سيا�سيني حر�صوا على ا�ستقالليتها عر�ض ًة لالن�سحاق حتت ق��وة التيار الذي
ت�ضافرت به جهود الهيمنة ال�سيا�سية مع وفرة اخلدمات الإعالمية املعرو�ضة للبيع..
وهو ما جعل ال�شبكة هدفا م�ستمرا النتقادات لن تتوقف م��ادام معظمها يقفز ،هو
الآخ��ر ،كما الأمريكان على الظروف املو�ضوعية التي جتعل من التوفر على جهاز
�إعالمي مدعوم �أمرا متعذرا..ويف هذا احلال فان املطلوب هو تفهم ظروف ال�شبكة
وو�ضع ال�ضوابط التي تعزز من مهنيتها وحت�صنها ب�أق�صى قدر متاح من الت�أثريات
ال�سيا�سية املت�صارعة ،وهي �أمور تتعلق ب�أ�سلوب التمويل وجهة االرتباط وم�ستوى
ت�أهيل العاملني الإعالميني فيها.

