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العالم

العراق

العبادي يعد بمزيد من اإلصالحات ...والمرجعية لإلسراع
كشف رئيس الحكومة
العراقية ،حيدر العبادي ،عن وجود
«حزم إصالحية» سيعلنها قريبًا ،في حين
طالبت المرجعية فيه بتنفيذ اإلصالحات
بوتيرة أسرع ودون تفرد ،فيما بدأ رئيس
مجلس النواب زيارة إليران تأتي بعد أسبوع
على زيارته قطر
ال ي ـكــل رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة،
ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،م ــن إطـ ــاق وع ــوده
فــي اس ـت ـمــراره فــي اإلص ــاح ــات التي
بدأتها الحكومة منذ الشهر املاضي
بـ ـع ــد «الـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــاء» الـ ـ ـ ــذي وف ـ ــرت ـ ــه ل ـهــا
املرجعية العليا على وقع التظاهرات
املطالبة باإلصالح في الشوارع.
ومع انقضاء شهر تقريبًا على البدء
بــال ـخ ـطــوات الـحـكــومـيــة اإلصــاح ـيــة
دون ظ ـه ــور أي ن ـتــائــج ع ـم ـلـ ّـيــة على
األرض وه ــو مــا دف ــع رئ ـيــس مجلس
الـنــواب ،سليم الجبوري لـ«التهديد»
ب ـس ـح ــب الـ ـتـ ـف ــوي ــض م ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
نـتـيـجــة ال ـتــأخــر ب ـشــأن تـنـفـيــذ حــزمــة

الجبوري في طهران
«لتطوير العالقات» وبحث
محاربة اإلرهاب
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــات ،دخ ـ ـ ـلـ ـ ــت امل ــرجـ ـعـ ـي ــة
ال ـع ـل ـيــا ع ـلــى ال ـخ ــط أمـ ــس بــدعــوتـهــا
إلـ ــى ضـ ـ ــرورة أن ت ـك ــون اإلص ــاح ــات
بـ«وتيرة» أسرع.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادي أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـسـ ـتـ ـم ــر
ب ـ ــاإلص ـ ــاح ـ ــات وأن «هـ ـ ـن ـ ــاك ح ــزم ــا
إصالحية أخــرى» ،الفتًا إلى أن «هذه
اإلصالحات ليست ضد أحد».
من جهته ،دعا ممثل املرجعية الدينية
العليا ،عبد املهدي الكربالئي ،أمس،
إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة ت ـق ــوي ــم أداء امل ـس ــؤول ــن
وم ـح ــاس ـب ــة «ال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن» ،وط ــال ــب
بــ«اسـتـبــدال مــن يثبت عــدم كفاءته»،
ف ـي ـمــا شـ ــدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة أن ت ـكــون

اإلصالحات بـ«وتيرة» أسرع.
واعتبر الكربالئي في خطبة الجمعة
أنـ ـ ــه «يـ ـج ــب أن تـ ـق ــوم آلـ ـي ــة اخ ـت ـي ــار
ال ـبــدالء ب ـقــرار جـمــاعــي مــن قـبــل ذوي
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص لـ ـك ــي ال يـ ـك ــون ه ـن ــاك
ات ـه ــام بــالـتـفــرد وع ــدم املــوضــوع ـيــة»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «الـتـغـيـيــر ب ـحــد ذات ــه
لـيــس هــو امل ـط ـلــوب ،بــل امل ـط ـلــوب هو
ال ـت ـغ ـي ـي ــر ن ـح ــو األفـ ـ ـض ـ ــل ،واع ـت ـم ــاد
ال ـض ــواب ــط املـهـنـيــة والـعـلـمـيــة بـعـيـدًا
ع ــن املـحــاصـصــة الـحــزبـيــة والـفـئــويــة
واملناطقية».
وأعرب عن «أمله أن تجري اإلجراءات
اإلصالحية بوتيرة أســرع وأن تعمل
جـمـيــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة لتحقيق
رضا الشعب».
أما بالنسبة إلى قرار مجلس الوزراء
بخفض رواتب املسؤولني في الدولة،
فاعتبر الكربالئي أن الـقــرار «خطوة
بــاالت ـجــاه الـصـحـيــح ل ــإص ــاح ال ــذي
ي ـط ــال ــب بـ ــه الـ ـشـ ـع ــب» ،م ـ ـشـ ــددًا عـلــى
ضــرورة «إقــرار سلم الرواتب الجديد
لتحقيق العدالة االجتماعية ،وإلغاء
الـ ـف ــوارق غـيــر املـنـطـقـيــة ب ــن موظفي
الــدولــة ،وإن ـصــاف مــن خصصت لهم
رواتب قليلة ال توفر لهم الحد األدنى
من العيش الكريم».
ودع ــا الـكــربــائــي إل ــى تطبيق قــانــون
الـتـعـلـيــم اإلل ــزام ــي وات ـب ــاع الــوســائــل
املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ،وش ـ ـ ـ ــدد ع ـلــى
ضـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ـن ــع ت ـ ـسـ ــرب الـ ـطـ ـلـ ـب ــة مــن
امل ـ ــدارس ألس ـب ــاب اق ـت ـص ــادي ــة ،فيما
ط ــال ــب امل ـع ـل ـم ــن ب ـ ــزي ـ ــادة االه ـت ـم ــام
بالجانب التربوي.
وق ـ ــال ال ـك ــرب ــائ ــي إن «األرق ـ ـ ـ ــام ال ـتــي
ت ـن ـشــرهــا ب ـعــض امل ـن ـظ ـمــات الـعــاملـيــة
ع ــن ت ــزاي ــد نـسـبــة األم ـي ــة ف ــي ال ـع ــراق،
وال س ـي ـم ــا بـ ــن اإلن ـ ـ ـ ــاث ،ت ـش ـي ــر إل ــى
مخاطر مستقبلية على بناء اإلنسان
العراقي».
ومن جهة أخرى ،عقد قادة «التحالف
الوطني» اجتماعًا أمس ،ناقشوا فيه
تنفيذ الـحـكــومــة لــإصــاحــات ودور
«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ف ــي اإلسـ ـ ـ ــراع بـتـشــريــع
القوانني في مجلس النواب.
وناقش االجتماع الذي ترأسه رئيس

تظاهر العشرات أمس في مختلف المناطق العراقية (أ ف ب)

«التحالف» ،وزير الخارجية ،إبراهيم
الجعفري بحضور رئيس الحكومة،
ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ،ورئ ـي ــس «املـجـلــس
األعـ ـل ــى اإلس ـ ــام ـ ــي» ،عـ ـم ــار الـحـكـيــم
ورئـيــس الهيئة السياسية لـ«التيار
الصدري» ،وليد الكريماوي والقيادي

ف ــي ائ ـت ــاف «دولـ ــة ال ـق ــان ــون» ،حسن
ال ـس ـن ـي ــد واألمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــ«م ـن ـظ ـمــة
بـ ـ ـ ـ ـ ــدر» ،هـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــري ورئ ـ ـيـ ــس
كـتـلــة «ال ـف ـض ـي ـلــة» ،هــاشــم الـهــاشـمــي
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ف ـ ــي ت ـ ـيـ ــار «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح»،
فــالــح ال ـف ـيــاض« ،ال ـت ـطــورات األمـنـيــة،

وال ـخ ـطــوات ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا لدعم
ال ـج ـهــد األم ـن ــي وال ـع ـس ـك ــري ،وأش ــاد
ق ــادة الـتـحــالــف الــوطـنــي بتضحيات
أبـ ـ ـط ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـب ـط ـل ــة،
والحشد الشعبي الباسلة».
ون ــاق ــش امل ـج ـت ـم ـعــون ب ـح ـســب ب ـيــان

تقرير

ً
غزة :األراضي والسيارات بدال من مستحقات الموظفين؟
غزة ــ يوسف بشير
ضمن موجات الشائعات التي تضرب
غ ــزة بــن حــن وآخ ــر ،ورد إل ــى مسامع
موظفي حكومة «حماس» السابقة ،أن
ً
حال «خالقًا» ملشكلة رواتبهم املتوقفة
ومستحقاتهم العالقة ،يلوح في األفق.
الشائعة التي ُسربت من لجان ونقابات

هذه الشائعات تكون
محاولة لـ«جس النبض»
قبل أي قرار
مـهـنـيــة ت ـقــول إن «ح ـم ــاس» ستعوض
مــوظـفـيـهــا بـتــوزيــع قـطــع مــن األراض ــي
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وك ــذل ــك ال ـس ـي ــارات ،لتسد
بـهــا مـسـتـحـقــات نـحــو  45أل ــف موظف
يـعــانــون فــي روات ـب ـهــم مـنــذ ع ــام ،2007
واشـ ـت ــدت عـلـيـهــم األزمـ ـ ــة ط ـ ــوال ال ـعــام
املاضي.
لـعــل ه ــذه ال ـشــائ ـعــات ت ـكــون ،كــال ـعــادة،
مـحــاولــة لــ«جــس الـنـبــض» ،قبل اتخاذ
أي ق ـ ــرار رسـ ـم ــي ،وس ــرع ــان م ــا يـكــون
ال ـن ـفــي س ـيــد امل ــوق ــف ،إذا ثـ ــارت ثــائــرة
القانونيني والحقوقيني.
ه ــو ح ــل صـ ـع ــب ،ل ـك ــن أزمـ ـ ــة املــوظ ـفــن
أصـ ـ ـع ـ ــب ،م ـ ــع دخـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــام ال ـت ــاس ــع
للحصار املستمر ،كما يرى مسؤولون.

وزيـ ـ ـ ــر املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي ح ـك ــوم ــة
«ح ـم ــاس» ،زي ــاد ال ـظــاظــا ،واج ــه كــل ما
ً
قيل بالنفي الـقــاطــع ،قــائــا إن «قضية
ت ــوزي ــع األراضـ ـ ــي غ ـيــر م ـط ــروح ــة ،وإن
كــان ت ــداول القضية بــن املوظفني أمـرًا
طـبـيـعـيــا ،ل ـكــن األمـ ــر ل ـيــس صـحـيـحــا».
بــرغــم ذل ــك ،يشير الـظــاظــا إلــى أنــه «إذا
بقي الحصار ولم تحل حكومة الوفاق
(رام ال ـلــه) قـضـيــة املــوظ ـفــن ،ف ــإن األمــر
سـيـكــون مـحــل دراسـ ــة أع ـمــق ،لـلــوقــوف
بـجــانــب الـشـعــب الفلسطيني فــي غــزة،
ل ـكــن م ــن ال ـســابــق ألوان ـ ــه ال ـحــديــث في
األمـ ـ ــر اآلن» .مـ ـص ــادر ف ــي «حـ ـم ــاس»،
قـ ــالـ ــت ،فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،إن فـ ـك ــرة ت ــوزي ــع
األراضي على املوظفني الذين يطالبون
ب ــروات ـب ـه ــم وم ـس ـت ـح ـقــات ـهــم امل ـتــراك ـمــة
صارت بني يدي «صناع القرار» ،بفعل
«ت ـجــافــي حـكــومــة ال ــوف ــاق ب ـشــأن غ ــزة،
إضافة إلى أن ضجر املوظفني قد يؤثر
في السلم الداخلي بعد توتر العالقات
اإلقليمية للحركة» .وأوضح ضابط في
الشرطة أن توزيع األراضي «يجري منذ
ثــاث سنوات على ضباط كبار مقابل
تـق ـس ـيــط ال ــدف ـع ــات ع ـل ـي ـهــم» ،مـضـيـفــا:
«الفكرة تـجــددت مــع أزمــة املستحقات،
وث ـ ـمـ ــة ت ـس ـج ـي ــل ك ـ ـشـ ــوف ل ـل ـمــوظ ـفــن
الـ ــذيـ ــن ي ـ ــري ـ ــدون ق ـط ـع ــة أرض م ـقــابــل
مستحقاتهم ،ولكن األمــر ليس متاحًا
لـلـجـمـيــع ح ــال ـي ــا ،وال ي ـع ـلــم ب ــه جميع
املوظفني حتى يتقبل الناس األمر».

مــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة ،قــالــت النائبة
ف ــي امل ـج ـل ــس ال ـت ـشــري ـعــي هـ ــدى نـعـيــم،
إن املــوضــوع لــم «يـتـطــرق إلـيــه أحــد في
املجلس ،لذلك أرى أن الضجيج مبالغ
فيه» ،وهو ما ذهبت إليه املتحدثة باسم
سلطة األراض ــي فــي غ ــزة ،أمــل شمالي،
بتأكيد أنــه «لــم يصدر أي قــرار بصورة
رسـ ـمـ ـي ــة ...س ـل ـطــة األراض ـ ـ ــي ل ــم تـصــدر
أي قـ ــرار ب ـهــذا الـ ـش ــأن» .ش ـمــالــي ،الـتــي
لــم ينتظم راتبها منذ عــامــن ،تقول إن
«األرض للدولة وإن املوظفني يعملون
لدى الدولة أيضًا ،لذلك هناك أطروحات
سابقة لسد عجز املستحقات املالية من
طريق تمليك أراضي الدولة للموظفني،
ولكننا لم نلجأ إلى هذه الخطوة التي
يتكرر الحديث فيها بني فينة وأخرى».

وأضافت« :نحن (سلطة األراضي) جهة
تنفيذية نتبع التعليمات فقط».
وق ـ ــد ي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ت ــوزي ــع
ل ــأراض ــي ،أو ال ـس ـي ــارات ،قــد يــأتــي من
بــاب الضغط على السلطة في رام الله،
غ ـيــر امل ـك ـتــرثــة ب ـغ ــزة ،ال ـتــي ت ــراك ــم على
وزاراتـهــا وموظفيها مستحقات مالية
ً
متأخرة منذ  40شهرًا ،فضال عن أن هذه
ً
املستحقات ستكون عبئًا ثقيال على أي
حكومة يمكن أن يتفق على تشكيلها
في إطار املصالحة الوطنية الحقًا.
من الرافضني لهذه الفكرة ،الكاتب أكرم
عطا الله ،الذي رأى أن ما يجري «خطأ
كبير ،ألن األرض ملك األجيال وليست
م ـلــك ح ـكــومــة ف ـش ـلــت ف ــي س ـيــاس ـت ـهــا...
يجب عدم تطبيق الفكرة ألنها ستجلب

وصل السفير القطري إلى غزة بالتزامن مع توقف محطة الكهرباء (آي بي ايه)

الكثير من املعاناة لألجيال املقبلة في
بناء املرافق الحيوية».
في سياق آخر (األخبار) ،وبعد تصنيف
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ث ــاث ــة
قـيــاديــن فــي «ح ـم ــاس» ضـمــن الالئحة
الخاصة لإلرهاب الدولي ،أعلنت وزارة
ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة ،فــرضـهــا عـقــوبــات
عـلــى أرب ـعــة مــن ق ــادة ال ـحــركــة ،مرجعة
سـبــب ذل ــك إل ــى «تـقــديـمـهــم دعـمــا ماليًا
لـلـمـنـظـمــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـتــي تسيطر
على غزة» .وشملت العقوبات الجديدة
ً
كــا من عضو املكتب السياسي صالح
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاروري ،واملـ ـ ـس ـ ــؤول األقـ ـ ــدم ملــال ـيــة
«ح ـ ـم ـ ــاس» م ــاه ــر صـ ـ ــاح (ب ــري ـط ــان ــي
أردن ــي) ،إضافة إلــى أبــو عبيدة ،خيري
حــافــظ اآلغ ــا (س ـع ــودي) ،ومـحـمــد رضــا
عواد (مصري).
عـلــى الـصـعـيــد ال ـس ـيــاســي ،أع ـلــن نــائــب
رئ ـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي ل ــ«ح ـمــاس»،
مــوســى أب ــو مـ ــرزوق ،أن الـحــركــة ترتب
ل ــزي ــارة ال ـعــاص ـمــة ال ــروس ـي ــة مــوسـكــو،
وتـ ــرغـ ــب فـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة ط ـ ـهـ ــران «ملـ ـ ــا فـيــه
مصلحة للقضية الفلسطينية» ،مؤكدًا
في الوقت نفسه أنه ال وجود ألي اتفاق
ع ـل ــى ت ـث ـب ـيــت وق ـ ــف إط ـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار مــع
إسرائيل في غزة.
إل ــى ذلـ ــك ،وص ــل أمـ ــس ،رئ ـي ــس املـكـتــب
الـسـيــاســي لـلـحــركــة ،خــالــد مـشـعــل ،إلــى
تركيا لحضور مؤتمر حــزب «الـعــدالــة
والتنمية» الحاكم.

