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بـشــاعـات وتـوحـشـاً ال يــقل وحـشـيـة
عمـا حصل في الـعراق نتـجة لـلحرب
الــطـائــفـيــة الــتي حـدثت) واســتـدرك
بالـقول ان (الـسؤال الـكبيـر هل نحن
نـــخـــتـــلـف عن هـــذه الــــشـــعـــوب في
تكوينها البايولوجي.. حتماً ستكون

اإلجابة بالنفي. 
ــتــابع جملــريــات خــوض جتـارب  وا
صـاحلـة اجملتـمعـيـة وثقـافة الـسلم ا
االجــــتــــمـــــاعي ســــيـالحظ أن هــــذه
الــشــعـوب كــانت قــد مـرت بــتــجـارب
قـــاســيـــة جــدا وفـي مــراحل ســـبــقت
ايـجـاد سـيــاقـات عـمل مـشـتـركـة بـ
ـتـقـاتـلـة تـكاد الـهـويـات أو األعراق ا
ــســتـــحــيل تـــصل إلى قـــنــاعــة مـن ا
السيطـرة على حالة انـفجار محـتملة
في أية حلظة لكن اجلـهات الناشطة
ـدني والــقـوى في مــجـال اجملــتـمـع ا
الـــســيــاســيــة احملــلـــيــة الــتي تــؤمن
بــالــسـلم االجــتــمــاعي حــولت األمـر
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غـيــر الـقـانــونـيـة) وأوضح بـيـرقـدار أن
(احملـكـمـة أصـدرت مـذكـرات قـبض بـحق
ــتــهــمــ وقــسم من مــوظــفي الــدائـرة ا
تورط في القضية) مؤكداً أنه (ألقي ا
ــتـــهــمــات وهي الـــقــبض عــلـى أحــدى ا
ـادة 298 ?289 مــوظـفــة وفق إحــكــام ا
من قـانـون الـعــقـوبـات والزال الـتـحـقـيق
جـارٍ في الـقـضــيـة). كـمـا ضـبـطت هـيـئـة
ـركــبـات احلــوضـيـة الــنـزاهـة عــدد من ا
ــصــلــحــة وزارة اإلســكــان ــســـتــوردة  ا
واإلعمار والـبلديـات العامـة مخزونة في
مــــيــــنــــاء أم قـــصــــر الــــشــــمــــالي مــــنـــذ

استيرادهافي عام 2016.
وقالـت دائرة الـتحـقـيقـات في الـهيـئة ان
(فـريق الـتـحـرِي والـضبـط القـضـائي في
الـبـصـرة تــمـكن من ضـبط  27حـوضـيـةً
استـوردتـها الـوزارة عام 2016) مبـيـنا
ـــركــبــات لالنــدثــار الـى (تــعــرض تــلك ا
ـدة الـثالث سـنـواتٍ في بـسـبب بـقـائـهـا 
ـينـاء دون ترويج مـعامـلةٍ أحد مـخازن ا

كمركية لها). 
من جـهــة اخـرى اكـد وزيـر الــنـفط جـبـار
الــلــعــيـــبي ان الــعــقــود االســـتــثــمــاريــة
اجلـديـدة سـتتـضـمن تـشـغـيل نـسـبة 85

ئة من االيدي العاملة احمللية.  با
وقـــال الــلــعـــيــبي في تـــصــريح امس إن
(العقود اجلديدة التي ستبرمها الوزارة
يـة االستثمارية سواء مع الشركات العا
على صعيد تطـوير قطاع االستخراج او
الـتـصـفـيـة او اسـتـثـمـار الـغـاز او البـنى
الــتـحـتــيـة  سـتـتــضـمن الــزام الـشـركـات
ـشـاريع الـتي تـسـهم بـاالرتـقاء بـإقـامـة ا
ـقـدمة لـلـمواطـن ـستـوى اخلـدمات ا
وتــغــيــيــر االوضــاع احلــالــيــة الى واقع
افـضل سـواء في قـطاع الـبـنى الـتـحـتـية
ـيـاه واالسـكـان والـتــعـلـيم والـصـحــة وا

والترفيه االجتماعي).
واضـاف ان (تـلك الــعـقـود تـكـون مـلـزمـة
ــئـة من االيـدي بـتــشـغـيل نــسـبـة 85 بـا
الــعـامــلـة احملــلـيــة ومـســاهـمــة شـركـات
الـتشـيـيد والـبنـاء في الـوزارة بـنسـبة ال
تقل عن 25 بـالئـمـة من امـوال التـشـيـيد
والـــتــــنـــفـــيـــذ اضـــافـــة الى وضع اسس
ستثمر احمللي برأسمال ال يقل لدخول ا
ــــئـــــة من اجـــــمـــــالي كـــــلف عن 20 بـــــا

شروع). ا
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ـنــظـمـات ـيــة وا داعــيـا الـشــركـات الــعـا
ساهمة الفاعلة في وضع الدولية الى (ا
ــعــاجلـــة الــتــلــوث الـــبــرامج واخلـــطط 
الــبـــيــئـي لــهـــذه احملــافـــظــة والـــغــازات
واالنــبــعــاثــات الــنــاجتــة عن عــمــلــيــات
االنتـاج الـنفـطي او االلـغـام او اخمللـفات
احلـربــيـة الـتي خــلـفـتــهـا احلـروب الـتي

اضية). شهدتها البالد خالل العقود ا
من جـهـة اخر« اكـد زعـيم الـتـيـار الـصدر
مقتـدى الصـدر انه حان الوقت حملـاسبة
الـفـاسـدين الـذين سـرقـوا امـوال الـعراق
لــــيــــأخـــذ الــــشــــعب اســــتــــحــــقــــاقه من
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دعـــا الــنــائب عـن كــتــلـــة ســائــرون عالء
ــان الى إيــقــاف جــمـيع الــربــيــعي الــبـر
ـنـتـهـية ـكـلـفـة من احلـكـومـة ا الـلـجـان ا
الــصالحــيـة وفــتح حتــقــيق في عــمـلــهـا

باستثناء محافظة البصرة.
وقال الربـيعي في بيـان امس ان (تأخير
ــصــادقـــة عــلى نـــتــائج االنــتـــخــابــات ا
وانـشــغـال الـكـتل بـتـشــكـيل الـتـحـالـفـات
الـسـيـاســيـة والـكـتـلـة االكـبـر ولّـد فـراغـاً
كلفة) تشريعـياً ورقابياً لـعمل اللجـان ا
واضاف ان (الكتـلة تستـشعر اخلطر في
ابــقــاء احلــكــومــة احلــالــيــة كــحــكــومــة
تــصــريـف اعــمــال في ظل فــقــدان الــدور

الرقابي).
ان بـ(تـشكـيل جلنـة خاصة مطـالبـا البـر
كلفة من قبل للتحقيق في عمل اللجان ا
احلـكـومـة للـوقـوف عـلى ابـرز اجنـازتـها
ومـراقـبـة آلـيــة االسـتالم والـتـسـلـيم بـ
الفـتا ـة واجلـديـدة)  احلـكـومـتـ الـقـد
الى ان (هـنــاك مـخـاوف من قــيـام بـعض
ستـقلة بـعقد الوزراء ورؤساء إلـهيـات ا
نـافع الشخصية تصل صفقات لغرض ا
ـاليــــــ من الــــــدوالرات الى مــــــئــــــات ا
مـســتــغـلــ غــيـاب الــســلـطــة الــسـلــطـة
الـتـشريـعـيـة وانشـغـال اجلـميع بـقـضـية

تشكيل احلكومة). 
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وتمكنت مـحكمة حتـقيق قضايـا النزاهة
في احملـــافــظــة مـن ضــبط حـــالــة تالعب
وتـزويـر في مـلـكـيـة عـقـار مـسـجل بـأسم
ـتــحـدث الــرسـمي ــالـيــة.وقـال ا وزارة ا
بـــاسم مــجـــلس الــقـــضــاء األعـــلى عــبــد
الـــســـتـــار بــيـــرقـــدار في بـــيــان امس إن
(مـحكـمـة حتـقـيق النـزاهـة في احملـافـظة
ضـــبـــطت حـــالـــة تالعب وتـــزويـــر ألحــد
الـــعــقــارات الــتــابــعـــة لــلــوزارة من قــبل
متهـم وموظفـ تابعـ إلى مالحظية
التسـجيل الـعقاري في الـبصرة األولى)
مـشـيــرا الى ان (الـعـقـار يــبـلغ مـسـاحـته
ــــاً وأجـــريت عــــلـــيه أكـــثــــر من  57دو
إضـافـات حق الـتـصـرف لـلـغـيـر بـصورة

الجـئـاً عراقـيـاً مـــــــــن مـخـيم الـهول
في الـعـربـيـة الـســــــــوريـة ونـقـلتـهم
الـى مــخـــيـــمــات اجلـــدعـــة جـــنــوبي

وصل). ا
 وأضـــــــــاف ان (مـالك الـــــــــوزارة في
مــحــافــظـة دهــوك وبــالــتــنـســيق مع
ـشـتـركـة ووزارة الـنـقل الـعـمـلـيـات ا
ــفـــوضــيـــة الـــســامـــيــة لـــشــؤون وا
الالجــئــ اســتــطــاع ان يـنــقل 212
الجــــــــــــئــــــاً عـــــــراقــــــيــــــا مـن داخل
اجلمهورية التركية ومن ثم إعادتهم
الى البالد عبر منفذ ابراهيم اخلليل
الــتــابع الى قــضـاء زاخــو حملــافــظـة

دهوك).
ولـــــــفـت نــــــوروز الـى ان (الــــــوزارة
خـصـصت حـافالت وشـاحـنـات لنـقل
العـوائل الـعـائدة وأثـاثـهم فضال عن
تـقـد الـسالت الـغـذائـيـة الـسـريـعـة
ــاء الـبــارد بـيــنـهم خالل عــمـلــيـة وا

عودتهم).
فوضة على صعيد آخـر شارك وفد ا
العليا حلقوق االنسان برئاسة عقيل
ـفـوض ـوسـوي رئـيس مـجـلس ا ا
ــــفـــوض هــــيـــمـن رشـــيـــد وكـل من ا
ــفـوض الـقــاضي مـشـرق بـاجالن وا
فـوض بـروين محـمـد ام ناجـي وا
ـــــنـــــتــــدى الـــــدولـي الــــتـــــاسع في ا

احملتـقن عـلى فوهـة بـركان الـكراهـية
إلى ســلـم اجــتــمــاعي وقــطــعت هــذه
الــشـعــوب شـوطــاً كـبــيـراً في مــجـال
الـتــطـور حـيث الــتـجـربــة الـروانـديـة
ونـهــوضـهـا من جـديــد عـلى انـقـاض
احلروب العـرقيـة الطاحـنة التي راح
ضــحــيـتــهــا مــئـات االالف مـن شـعب
روانــدا. واآلن هي تــبـنـي جتـربــتــهـا
االقتصادية النـاجحة بعد أن جنحت
في ايجـاد لـغة حـوار مشـتركـة عززت
الـســلم االجـتـمــاعي وانـهت أصـوات

الكراهية). 
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ولــــــــــــفـت  دزه يـي الـى انـه (اآلن فـي
العراق الوضع مهـيأ أفضل ما يكون
ـدمرة بعـد أن شعـر الـشعب بـاآلثار ا
للصراع الطائفي والعرقي والنتائج
الـكارثـيـة عـلى مـقومـات الـدولـة.  لذا
نرى الفرصة متاحة اآلن لدعم السلم
ـي أن االجـتـمـاعي وعـلـيـنـا كـأكـاد
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في كل دورة انتـخابية  يكثر احلديث عن الوزير  ويصبح شغل السياسة واالعالم
الـشاغـل  وتدخل الـكـتل الـسـياسـيـة في حـراك عـريض وطويـل وسعي لـلـحـصول
قاعد الوزارية  ترى أنه من  حصصها وإستحقاقها  وصميم على أكبـر عدد من ا
انية غائبة عارضة  البر ا جـعل ا واجبهـا  الن كل همها أن تكون في السلطة  
اضـية من عمر الـعمليـة السياسـية  وكأنهـا غير ذات جدوى على مدى الـسنوات ا

وتأثير ..
قراطية .. وتلك حالة غريبة في التجارب الد

ـكلف إبـتداء ..  إن عـمـليـة إختـيار الـوزراء  هي من صـلب مهـمات رئـيس الوزراء ا
اضية حصرا   وال دخل لـلكتل السياسية فيها  كما جرت العادة  في الدورات ا
  لسـبب بـسـيط وهـو أنه  يـتـحمل فـي النـهـايـة الـنجـاح والـفـشل  ويـقع عـليه عبء
ان الـذي أنـتخب أعـضـاؤه  من قبل الـشعب  تـنفـيذ بـرنـامجه   الـذي يقـدمه لـلبـر
همة الـتشريع والرقـابة فقط  وليس أن يـكونوا وزراء  أو في أي مواقع وإنتدبـهم 

أخرى ..
ـفـاصل االخـرى في  إن تـركــيـز  االهـتـمـام عـلى مــنـصب  الـوزيـر وحـده يــجـعل  ا
العـملـيـة التـنفـيـذية  تـبدو وكـأنهـا غـير مـهمـة  أو لم تكـن  هي  األساس في عـملـية
البنـاء  واالدارة  وتنفيذ سياسات احلكومات وبرامجها  وهذا خالف طبيعتها ...

فهي أدوات التغييراالساسية  نحو األفضل  .... 
اضـية   وال بأس من وضوع سـابقـا في الدورات االنتـخابـية ا  لقد تـناولت هـذا ا

العودة اليه مرة أخرى  النني أجد التركيز ال يزال على منصب الوزير فقط  ..
ـتـقـدمـة هـو سـياسي  ـسـتـقـر  وا  إن  مـنـصب الـوزير فـي الدول  ذات الـوضع ا
ـلك رؤية وتصور كامل عن سياسة الـدولة  وفلسفتها ... و من هنا يكلف به من 
فان مهـمته  تنحصر في  ( وضع السياسة العامة لوزارته  ضمن برنامج احلكومة
علن  عـلى الشعب  و تطبيق تلك الفلسفة  بدقة في العمل واالدارة  واالنتاج  و  ا
كن في اختـصاصها لـلمواطن  وإضافـة ما هو جديـد  ومتطور تقد افـضل  ما 

رحلة والعصر ..).. باستمرار لكي يواكب ا
أما مهـمة حتويل تلك السياسة واخلطط  والبرامج  والتصورات ميدانيا الى أعمال
 وأفعال ونـتائج   ووقائع  وشواهد على االرض فهي ( مـسؤولية التكنوقراط  في
الوزارة  كل في مـجال اختصاصة باشراف الـوزير) .. ويكون الوزير مسؤوال عن
االخـفـاق في عــدم تـنـفـيــذ اخلـطـة والـبـرنــامج احلـكـومي لـوزارتـه في نـهـايـة الـدورة
ـعـروفـة ســواء في احلـكـومـة او ـانـيـة أو بــصـورة دوريـة  من خالل الـصــيغ ا الـبــر

ان...  البر
ـتــخـصـصــون في عـلــوم االدارة أن مـهـمــة الـوزيــر  سـواء كـان من و لـذلـك يـرى ا
هني  أو السـياسي .. هي  ( إمتداد  لسلـفه في الهدف والسياسة  التنـكوقراط ا
ومـختـلف في وسـائله  وإسـلـوبه  وخطـطه لـبلـوغ ذلك الـهدف )..  وعـنـدها  تـكون
هناك فـائدة ومعنى للتغيير  وتكون  الوزارة   بهذا االسلوب قد حافظت على مبدأ

ستمر .. تراكم اخلبرة  وانتقالها من جيل الى أخر   وضمان التطوير ا
بادىء  خالل عمر العملية السياسية ?!.. فاين نحن في العراق من هذه ا

قـدمة   ومستوى االنـتاج والفساد - التجـربة توضح ذلك   ومسـتوى اخلدمات ا
وواقع العمل يكشف ذلك ...

إن ( مالكات الوزارة وتـسلسالتها الوظيفـية بعد منصب  الوزيـر ثابتة   وال تتغير
بتغير الوزير  وهي عصب الوزارة  وعماد العمل فيها   وهم من يديرون الوزارة
 بوجود الـوزير أو بغـيابه  على الـعكس من منصب الـوزير فهـو في تغير دائم )  
جـيء حكـومة جديـدة  أو بعـزله عنـدما يـخفق  في عـمله الي سبب كـان   سواء 

أو ألي سبب أخر ..
ولـذلك عـنـدمـا يـغادر الـوزيـر ألي سـبـب ال يؤثـرعـلـى عـمل الـوزارة  أو يـضـطـرها
لتغـلق أبوابهـا   بانتـظار وزير أخـر  بل تستـمر بعـملهـا  وذلك الستقـرار مالكها

ومفاصلها القيادية  واحللقات التي تليها نزوال الى أصغر موظف فيها ..
ـتـقـدمـة  بـغض الـنظـر عن طـبـيـعـة انـظـمتـهـا ( مـبـدأ الـكـفاءة ) في وتـعـتـمد الـدول ا
خـتلف التسلـسالت  وليس ( معيار ) الـثقة  كما يـتبعه البعض ـوظف  اختيار ا
بدأ يؤدي الى استقرار مالك الوزارة وضمان تطوره وتراكم اخلبرة  ...  وهذا  ا
ن يعرفهم  بحـجة الثقة بهم   وبذلك عـيار عندما يأتي الـوزير  على خالف ذلك ا
الك مـتغـيـرا  بتـغـير الـوزيـر  وغـير مـسـتقـر ويـفتـقـر الى القـواعـد االدارية يكـون ا
الـصــحـيــحـيـة  ويــكـون الــوالء  لـلـشــخص ولـيس لــلـمــؤسـسـة ... وعــنـدهــا تـصـبح
ناطقيـة أوالعائلية  ) هي كوناتيـة  أو ا الشخصـنة بكل تفرعـاتها ( احلزبيـة  أو ا
ـؤسـســة قـيم وأعـراف غــريـبــة عن الـعـمل االسـاس  بــدل الـكـفــاءة   وتـشـيع فـي ا
سؤول  بدل ؤسسي  مـنها التزلف  والنفاق والسـباق على التقرب والوالء الى ا ا
ـنــافــســة والـتــفــاني من أجل  الــعــمل واالنــتــاج و زيـادة االنــتــاجــيـة والــتــطــويـر  ا

واالخالص للمؤسسة   وتقد افضل اخلدمات للشعب ...
ـبدأ الـغريب ( وبـعد عام 2003 جرت عـملـية تـشكـيل احلكـومات  عـلى أساس  ا
ناصب احملاصصـة )  وتقسيم ( الغنائم ) .. وكم هي حصة الكتلة من الوزراء وا
ن يأتي  دون محـاسبة  أو مراجعة الجنازات الوزيـر  وما تركه في نهاية واليته 
ن سـبـقه  لـكي يـكمل  الالحق بـعـده  للـبـنـاء علـيه  واالضـافـة اليه  وكـم أضاف 

سيرة في التطور . ا
وهـذا االسـلـوب الغـريب في االدارة يـؤدي(  الى خـلق سـيـاقات غـريـبـة أيـضا   عن
ــؤسـسي  ويــسـاهـم في عـدم اســتـقــرار( مالكـات ) الــوزارة  وانـتــشـار الـعــمل ا
شـاريع الـوهمـية و ضـياع فـرص ثمـينـة في الـتطـور  وخلق حـالة من الـفسـاد  وا
الـفوضى واالربـاك   واتـهـامات مـع كل تغـيـيـر   يسـوقـهـا اخللـف للـسـلف بـشكل

نصب قيمته  والدولة هيبتها  والقانون قوته) !!.. يفقد ا
لقد جعـلت احملاصصة الوزارات مقاطعـات للكتل   وحصص  قابلة لـلقسمة بينها
  وعنـدهـا تـذهب  أصـوات الشـعب  دون أن يـحـصل مقـابـلـها مـا يـعـادل قيـمـتـها

خدمات  وتطوروبناء....
ـادية وبـذلك يـكـون الـشـعب هـو اخلـاسـر في هـذه الـعـمـلـيـة الـتي تـعـود بـفـوائـدهـا ا
ـنـاصب  ـكــاسب واالمـتـيـازات  وا واالعـتـبـاريــة عـلى الـكـتل والـنـواب والــتـمـتع بـا
وضــيـاع فــرص ثـمـيــنـة من الــتـطـور والــنـهــوض  لـلـبالد وتــقـد افــضل اخلـدمـات

للشعب..
فهل ستـضع هذه الدورة االنتخابية نـهاية لهذه احلالة الغريـبة ... وتنتهي معها كل
دانـة   وفي مقـدمـتهـا الفـساد بـكل اشكـاله  وتـقد  بـرنامج حـكومي الـظواهـر ا
ؤسسي   وذجية  وتعزيز السـياقات الصحيحة في العمل ا يحقق عـملية ادارية 
ـصادر  ـوارد وا ـا يـضـمن حتـقيـق تنـمـيـة شامـلـة  وإقـتـصاد مـتـطـور مـتعـدد ا
وليس مـعـتـمـدا عـلى مـورد واحد هـو الـنـفط  وتـوفـيـر اخلدمـات لـلـشـعب ... ويـكون
تحقق انـية على اساس ا احلساب  والـعقاب والثواب في نهـاية الدورة الدورة البر
مـن الـبـرنـامج احلـكـومـي  ..?.. فـالـبـرنـامج  احلـكــومي هـو االسـاس  والـوزيـر هـو
ـشرف عـن وضع اخلـطط والـسيـاسـة الـعـامـة  لـتـنـفـيـذه من قـبل مالكـات الوزارة ا

ومفاصلها اخملتلفة  ..وهي ثابتة ...والوزير في تغير مستمر ...
- نتمنى ....
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من جـميـل ما قـرأت هذه الـكلـمات اجلـميـلة لـلشـيخ  محـمد
الشعراوي :

تستريح في الطائرة وال تعرف قائدها ..
وتستريح في السفينة وال تعرف قبطانها...

أفال تستريح  في حياتك وانت تعلم ان الله مدبرها .. ?..

ــقــبــلــة وأهــمــيــة االلــتــزام احلــكــومــة ا
بالـتوقـيتات الـدستـوية.وذكـر بيان امس
ان (اجلانـب شـددا على ضـرورة تعـبئة
اجلـهود لـتـشكـيل حـكومـة قـوية وكـفوءة
تــكـــون قــادرة عـــلى جتـــاوز الـــعــقـــبــات

والتحديات). 
وتـوجه احلـلـبـوسي االثـنـ إلى تـركـيا
في زيـارة رسمـيـة للـمـشـاركة في مـؤتـمر
انات االوراسيوية الذي سيعقد في البر
ـنـاقـشـة حـصـة الـعراق انـطـالـيـا وكذلك 
ـــائـــيــة. في غـــضـــون ذلك دعـــا رئــيس ا
ــالــكي ائــتـالف دولــة الــقــانــون نــوري ا
ــبــعــوث اخلـاص لــلــرئــيس االمــريـكي ا
بــــريـت مــــاكـــــغـــــورك الى ضـــــرورة دعم
ـــقــبــلــة لــتــلـــبــيــة مــطــالب احلــكــومــة ا

 . العراقي
ŸU{Ëô«  «b−²

واكـــــد بــــــيـــــان امس ان (اجلــــــانـــــبـــــ
اســـتـــعــــراضـــا مـــســـتــــجـــدات الـــوضع
نـطقة السـياسي واالمـني في العـراق وا
وسـبـل تـعـزيـز الــعالقـات الـثـنــائـيـة بـ

.( البلدين الصديق
ـــالــكـي ان (الــعـــراق بـــات مــحط ورأى ا
أنـظار الـعـالم بعـد ان تـمكن من الـقـضاء
عــلى االرهــاب) مــشــددا عــلى (ضــرورة
االسراع في تـشكـيل احلكـومة لكـي ينعم
بـلـدنـا بـاألمن واالسـتـقرار). مـن جانـبه 
ــكــتب الــســيــاسـي لــتــيـار قــال عــضــو ا
يـاحي ان كل احلـكـمة الـوطـني مـحـمـد ا
ـرتقـبة الظـروف متـاحة امـام احلكـومة ا

لتحقيق جناح كبير جداً. 
ــيـاحي في بــيـان امس الى  ان واشـار ا
(حـــجم االجـــمـــاع الـــوطــنـي من الـــقــوى

ـسـتقـلـ .  وقـال الـصدر الـتـكنـوقـراط ا
في تغـريـدة على مـوقع تويـتـر انه (فيـما
مضى من االيام كان لالحزاب حصصهم
ـــنـــاصب بل ومن امـــوال الـــعـــراق مـن ا
الكثـير والـكثيـر سواء بطـريقة مـشروعة
ام ال ودام ذلـك نـــــــحــــــو  15 عـــــــامــــــا)
مـــتــــســـائال (اال يـــكـــفي ذلك وان يـــاخـــذ
ــسـتــقــلـ الــشــعب اســتـحــقــاقه عـبــر ا
التـكنوقـراط و محـاسبـة من سرق اموال

البالد). 
الى ذلك بـــحث رئــيس مـــجــلس الــوزراء
ـهدي مع رئيس بعثة كلف عادل عبد ا ا
ـتــحـدة في الـعــراق يـان كـوبـيش اال ا

جهود تشكيل احلكومة.
وذكر بيان امس انه ( جـرى خالل اللقاء
ـسـتـقـبـلي بـ الـعراق بـحث الـتـعـاون ا
ـــتــحـــدة وبــرامج الـــبــعـــثــة في واال ا
العـراق في مـجال إعـادة االستـقرار وفي
اجملـــــاالت االخـــــرى إضــــــافـــــة الـى دعم

دن).  اجملتمع الدولي في اعمار ا
ـهـدي رئـيس مـجـلس كـمـا الـتـقـى عـبـد ا
الــنــواب مـــحــمـــد احلــلـــبــوسي لـــبــحث
األوضـــاع الـــســـيـــاســــيـــة والـــبـــرنـــامج
احلكـومي  وتابع الـبـيان ان (اجلـانـب
نـاقشـا االوضـاع السـيـاسـية والـبـرنامج
احلكومي والـتأكيد عـلى أهميـة التعاون
بـ السـلطـت الـتـنفـيذيـة والـتشـريعـية
ـواطن لتـشريع الـقوانـ التي تـخدم ا
وتُشـجع حركـة االستـثمـار وإعمـار البـلد
وتـوفــيـر اخلـدمــات وتـعـزيــز االسـتـقـرار
األمـــــــــني). الـى ذلـك نـــــــــاقـش رئـــــــــيس
اجلمهـورية بـرهم صالح مع احلـلبوسي
باحـثات اجلارية حالـيا لتشكيل تطور ا

الـسيـاسيـة ومـرونة تـعـاملـهـا مع رئيس
ـــكـــلف مع الـــدعم االقـــلـــيــمي الـــوزراء ا
علن جميعـها عوامل ايجابية والدولي ا
تُــعــبـد الــطــريق امـام انــطالقــة ســلـيــمـة
قـبـلة للـحكـومة) وتابـع ان (احلكـومـة ا
بــــحــــاجـــــة  الى إدارة ذكــــيـــــة لــــلــــوقت

ولألولويات). 
وطالب نقيـب احملام العـراقي رئيس
ـكـلف بـوضع مـعـايـيـر جـديـدة الـوزراء ا
لــتــشـكــيل حــكـومــته تــقـوم عــلى اسـاس
الــكـفــاءة و اإلخــتـصــاص و اإلســتـقالل.
وقــالت الـنــقــيب أحالم الالمي في بــيـان
امس إنه (عـلى خــلـفـيـة انـتـخـاب صـالح
هدي لرئاسة اجلمهوريـة وتكليف عبد ا
ـــبـــاد لـــتـــشـــكـــيـل احلـــكـــومـــة  وفق ا
الدستورية  فـإن الوضع احلالي يفرض
أن يـقف اجلـميـع بروح إيـجـابـيـة لـصنع
ــكـــلف عــلى أجـــواء جــديـــدة تــســاعـــد ا
ـسـتـشعـار الطـمأنـيـنة والـنجـاح في هذه
ـفــصـلـيـة من الـوضع الـراهن) ـهـمـة ا ا
داعـيــة الـتـيـارات و األحــزاب الـسـيـاسـة
شاركة في العـملية السـياسية و الذين ا
ـانـيـة  الى ــقـاعـد الـبــر حـصــلـوا عـلى ا
(وضع آليات حملاسـبة الفـاسدين والبدء
في إرسـال مـلـفات مـكـافـحـة الـفـساد إلى
احملــــاكم اخملـــتـــصـــة و لـــرسم خـــطـــوط
ـدى لإلصالح ســتـراتــيـجــيـة قــصـيــرة ا
اإلقتصادي) مشددة على (وضع معايير
جــديـدة لـتــشـكـيل احلــكـومـة تــقـوم عـلى
اســـاس الــــكـــفــــاءة و اإلخـــتــــصـــاص و
اإلســتــقـالل من عــنـــاصــر مـــتــجـــانــســة
ومـنـسـجمـة وقـويـة تـمـثل الـوان الـطيف

السياسي العراقي). 

في الــوزارة ســتـار نــوروز في بــيـان
امس ان (مالك الـوزارة في محـافـظة
نينوى بالتعاون مع اجلهات االمنية
ووزارة النقل تمكنت من اعادة 321
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ـهـجـرين أعـلــنت وزارة الـهـجــرة وا
عن عودة 533 الجئـاً كانـوا قد فروا
الى ســــوريــــا وتـــركــــيــــا من بــــطش

عــصــابـــات داعش االجــرامــيــة الــتي
ســيــطـــرت عــلى مــنــاطــقــهم في عــام

.2014
وقال مـدير عـام دائرة شـؤون الفروع

لــلـمـنــظـمــات غـيـر احلــكـومــيـة الـذي
ـــعــهــد الـــعــربي حلــقــوق يــنــظــمه ا
االنــسـان في تــونس ومــنـظــمـة اال
ـتـحـدة لــلـتـربـيـة والـعـلم والـثـقـافـة ا
اليونسكو حتت عنوان (نظرة أخرى
ـنــعــقـد عــلى مـدى حــول الـهــجــرة) ا

أربعة ايام. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلـلسـة االفـتـتاحـيـة اعـقبـهـا حوار
تــــشـــــاركـي حــــول دور وأنـــــشـــــطــــة
ؤسسات الـوطنية حلـقوق االنسان ا
ـوســوي في مــداخالته الى وأشــار ا
ضــرورة تـضـافــر اجلـهــود الـعــربـيـة
لـالرتــقـــاء بـــواقع حـــقــوق االنـــســان
والــــــعـــــمـل عـــــلـى ايــــــجــــــــاد الــــــيه
استـراتـيجـيـة لفض مـشـاكل الهـجرة
عبر التفـاوض واحلوار للتعاطي مع
هـاجـرين وحـمايـتـهم وفق االعراف ا
ــواثــيق الــدولـيــة والــتـشــريــعـات وا
ـــا يــتالئم مـع مــبــاد الـــوطــنـــيــة 

حقوق االنسان).
ـنــتــدى في جـلــسـاته واســتـعــرض ا
ـؤسـسـات غـيـر احلـكـومـية جتـارب ا
فـي احلـــد من ظـــــــــاهـــرة الـــهـــجـــرة
والــعــمل عــلى حــمــايــة وتــعـــــــــزيـز
حقـوق االنسان في الـوقت ذاته الذي
تـشـهد فـيه بـعض الـدول الـصـراعات

ــسـلـحــة واالنـتـهــاكـات اجلـســيـمـة ا
ــبـاد حــقــوق االنـســان. وقــد نـظم
ــنـــتــدى في اطــار إحــيــاء الــذكــرى ا
ي حلـقـوق الـســبـعــ لإلعالن الـعــا
فضالً ي  االنسان يـوم السالم الـعا
عـن اقـــامــــــــــة نـــدوة دولـــيـــة حـــول
حـــقـــوق االنـــســــــــان حتـت عـــنــوان
ـسـاواة) بـحـضور "الـعـمل من أجل ا
ــثــلي اكــثــر من 300 مــشــارك من 
ـنـظـمـات الـدولـيـة غـيـر احلـكـومـية ا
وبــاحـــثــون فـي قــضـــايـــا الــهـــجــرة
وحقـوق االنـسـان من مخـتـلف الدول

العربية.

وسوي عقيل ا

االنسان وكل ما من شأنه يساهم في
جناح هذا التوجه). 

نـضــطــلع بــسـؤولــيــاتــنـا الــفــكــريـة
والنظـرية لدعم هـذا التوجه على أن

يـكــون هــنـاك دور
واضح وحــضــور
قـوي لـلــجـامـعـات
العـراقيـة في بناء
ونــشـــر مــفـــاهــيم
الــســلم الــداخــلي
واجملــــــتـــــمــــــعي
ـمكـنات وتوفـير ا
الفكرية والنظرية
والـــعـــلـــمـــيـــة في
أبــــــــــعــــــــــادهـــــــــا
االقـــــتـــــصـــــاديــــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
والسوسيولوجية
والسـايـكولـوجـية
واألنـثـروولـوجـية
ومــــــا يـــــتـــــعـــــلق
باحلـداثـة وحـقوق
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إنعقد في رحاب جامعة صالح الدين
كــبــرى جــامــعــات اقــلــيـم كــردســتـان
ـفتوح لـتقى االول ا وأقدمـها امس ا
ــنــاقــشــة دور اجلــامــعــات في بــنـاء
ونـــــشــــــــــــــر الــــــســـــلم الــــــداخـــــلي
واجملــتـمــعي بـالــتـنــسـيق مـع حـركـة
الـسـلم الـداخـلي في االقـلـيم ورابـطـة
الـنـجف االشـرف اخلـدمـيـة ويـشارك
في اعــمــاله الـتـي تـســتــغـرق يــومـ
ــيــون من مــخـتــلف بــاحــثــون اكــاد
اجلــامــعــات الــعــراقـيــة يــتــنــاولـون
حتـلـيل اسـباب الـتـطـرف والـكـراهـية
ويــقــتـرحــون حــلـوال عــمــلـيــة العـادة
الـبـنـاء اجملـتـمـعي بـحـسب الـهـويات
ستقـرة التي جتتـمع على القواسم ا

شتركة.  الوطنية ا
وقال مـصـدر لـ (الزمـان) ان البـحوث
ـعـاجلـات لـكـبح عـنـيت بـاسـتـنـبـاط ا
اخلالفــات الـسـيـاســيـة ومـنــعـهـا من

الـتأثـيـر الـسلـبي في اجملـتـمع . كـما
تـنـاقش الـبـحـوث عـمـلـيـات صـنـاعـة
الـــوعي وتــرســـيخ الــسـالم وآلــيــات
ـــشـــتـــرك ضــــمـــان الـــعـــيش اآلمن ا
والـــعــــوامل الــــتي تــــهــــدم الـــســــلم

االجتماعي . 
WOLKŽ WM'

وقـال الــدكـتــور أحـمــد أنـور دزه يى
رئـيس جـامــعـة صالح الـدين رئـيس
اللجنة الـعلمية لـلملتقى ان (جتارب
ــصـاحلـات اجملـتـمـعـيـة الـعـالم في ا
واقـــرار الـــسـالم بـــ اجملـــمـــوعــات
الــسـكــانـيــة لــلـشــعـوب  هي مــدعـاة
لـتكـون مـصدر الـهـام لـنغـني جتـربة
الــــتـــعــــيش اآلمن وتــــكـــريـس ســـبل
االستقـرار ونبذ الـتطرف ومـكافحته
واضـاف  انه لـو تـطـلـعـنـا لـتـجارب
الشعوب في جنوب افريقيا ورواندا
وما جـرى في يوغـسالفيـا والسـكان
احمد نور دزه يياألصــلـيــ في كــنـدا ســنــجـد هــنـاك
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واطن و االعالم انية و حكومية عراقية طعم و مالمح خاصة تشغل ا لكل دورة بـر
ـهـتـمـ و لـكن يـبـدو ان هـذه الـدورة لـهـا طـعم مـتـميـز يـشـبه طـعم الـفالفل الـتي وا
تشعـر معهـا بالـشبع ثم سرعـان ما ( يكـتلك اجلـوع) واجلواب او الكـتاب باين من
كلف زمع تشكيلهـا من قبل الدكتور اخملضرم رئيس الوزراء ا عنوانه فـاحلكومة ا
ـسرحـية االخـتيـار اون الين للـوزراء و هذه حتـتاج هـدي الـتي بدأت  عـادل عبـد ا
الى (لــطم) فــلم نــسـمع فـي الـتــاريخ ان رئــيس حــكـومــة أخــتـار وزراءه عـن طـريق
ـا هـو أعـلى مــنـصب يـرسم سـيـاسـة االنـتـرنــيت فـالـوزيـر لـيس مــوظف عـادي و أ
ـكن ـواطـنـ ال  الـوزارة ألربع اعـوام قـادمـة و طـبـعـاً مع الـتـقـد من قـبل االف ا
دة احملـددة دستـوريا لم يتـبق منـها اال الـقلـيل و لن يصدق دراسة كل الطـلبـات وا
أي عراقي أن الكـتل السـياسـة ستوافق عـلى أن تشـكل حكـومة مجـهولـة النسب و
ؤكد أن الوزراء هم من ينالون ثقة الكتل ومن أختيارهم تصوت عليها ولهذا فمن ا
كلـف لهذه اخلـطوة هل ألختـيار أسمـاء معيـن ضمن فلمـاذا جلأ رئيس الـوزراء ا
ـقـيـتـة لـكن بـلـبـاس اخـر أم هـو تـبـرء مـقـدم من االسـمـاء الـتي نـظـام احملـاصـصـة ا
ستفـرض عليه كـونهم لم يخضـعوا للضـوابط احملددة من قبـله أم هو هروب لالمام
من فـشـل قـادم ال مـحـالـة ومع كل هـذه االحـتـمــاالت الـثـابت أن الـعـراقـيـ لـيـسـوا
ـسرحـيـات الـسـاذجة ,وهي بـدايـة غيـر مـوفـقة مـغـفلـ وال يـضـحك عـليـهم بـهـذه ا
ـشـهـد حلــكـومـة يـنــتـظـر مـنــهـا أن تـكـون فــاصال بـ عـهــدين وعالمـة فـارقــة في ا
الـسيـاسي الـعراقـي بعـد حـكم حزب واحـد عـلـيه ما عـلـيه واجلمـيع يـتـأمل في هذا
شاكل كـبيرة عـانى منـها العـراقيون و دفـعوا ثمـنها بـاهظاً الـتغيـير أن يـضع حالً 
ـعانـاتهم وكـاد الـوضع ينـفجـر أكثـر من مرة حـتى يأسـوا من ألتـفات الـسـياسـي 

وقـوتـة معـدة لـلتـفـجيـر والصـاعق بـأيدي غـيـر أميـنة والـقنـابل ا
واالصالح ال يـحصل بـالتـرقيع ,والبـنى التـحتـية مـهدمـة فهل
نبـني االمـال بالـرمال عـلى شـواطيء االصالح ? نتـمنى اال
ن رشحه اال يـتخلى عنه نكـون ظلمنـا الرجل كما نـتمنى 
و يـتحـمل مـسـؤولـيـة الـتـرشيـح ويعـصـبـهـا بـرأسه عـصـابة

مسؤولة أمام الله وأمام الشعب ودمتم سا .


