
بــهـدف وضع بـاخلــبـرات األجــنـبــيـة
فـيـما خطـة عـمل لـلـسـنوات الـقـادمـة
إذا استمـر وزيرا للـثقافة والـسياحة
داعــيــا أن (تــضع كـلّ دائـرة واآلثــار)
مع إمـكــانــيـة دمج ـالــيــة خــطــتـهــا ا
األفـكـار والرؤى بـ دوائـر الـتـمويل
الـذاتـي مـتـمـــــــنـيــاً (تـكــون خــــــطـة

عـام  2019 جاهزة).
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واشـــار الـــعــــبـــيــــدي إلى ان (األيـــام
ـقـبــلـة  ســتـشـهــد تـعــاونـا ثـقــافـيـا ا
ضـمن عــراقــيــا ســعـوديــا مــشــتــركــا
اذ سيـتم ترتيب مهـرجان اجلنـادرية
جــنـاح خـاص لـلـعـراق  لـنـقل صـورة

واقعية  للثقافة العراقية).
من جـانب آخـر قـدم مـديـر عـام دائرة
الـفـنـون العـامـة عـلي عويّـد الـعـبادي
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عن قزانية احلدودية مازن أكرم
وصـول أول موجـة من الـسـيول
اإليـرانيـة الى الـناحـيـة وامتالء
لـ (الـزمـان) . وقـال أكــرم واديــ
امـس إن (أول مــــــــــــوجـــــــــــة مـن
الــسـيــول الـقــادمـة من األراضي
اإليـرانـيـة وصـلت الـى الـنـاحـية
احلـدوديــة مع إيـران). وأضـاف
أن (الـــســـيـــول أدت إلى امـــتالء
الــوديــان مــنــهــا وادي تــرســاق
ـيــاهه وهـنــاك تـرقب الـكــبـيــر 
ــوجــة ســيــول أخــرى نــتــيــجـة
ــــــيــــــاه فـي اجلــــــانب غــــــزارة ا
األمـــــــر الــــــذي أدخل اإليـــــــراني
اجلـهات والـدوائـر اخلدمـية في
حـالــة االسـتــنـفــار حتـســبـا ألي
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بـادرات التـربويـة التي ضـمن ا
الكــات الـتــعـلــيـمــيـة تــنـفــذهـا ا
والتدريسيـة في محافظة ديالى
لـــــدعـم الــــــتالمــــــيـــــذ األيــــــتـــــام
ـديــريـة بـاشــرت ا ــتـعــفـفــ وا
الـــعـــامــة لـــتـــربـــيــة احملـــافـــظــة
بـالــتـعــاون مع إعــداديه ثـويــبـة
األســـلــمـــيـــة ومـــعـــهــد األمـــاني
األهــلي وبــالــتـنــســيق مع قــسم
اإلشــــراف الـــتـــربـــوي بـــتـــوزيع
احلـــقــائب والــقـــرطــاســيــة بــ
تعـفف في التالمـيذ األيتـام وا
ـركـز. مـدارس قـضـاء بـعـقـوبـة ا
وقـــــال مـــــديـــــر اعالم تـــــربـــــيــــة
احملــافــظــة ســنــان الـربــيــعي لــ
(الــــزمــــان) امس ان (الــــتــــوزيع
شـمل تـالمـيـذ  مـدرسـة بـعـقـوبة
مـــدرســــة شـــفـــته االبـــتــــدائـــيـــة
مــتـــوســطــة الــدرر االبــتــدائـــيــة
مـدرسـة سـيـدة الـنـساء لـلـبـنـات
للبـنات  وبواقع سـبع حـقيبة

مرفق مـعهـا قرطاسـية لـلمراحل
واضـاف ان االبــتـدائــيــة كــافــة)
الكــات ـــبـــادرة بــدعـم ا (هــذه ا
الــتــربـــويــة والــتــعــلـــيــمــيــة في
احملـــافــظـــة والــذين عـــبــروا من
خالل مـــشـــاركــتـــهـم فــيـــهـــا عن
ســعـــيـــهم لــتـــقـــد يــد الـــعــون
ــســاعـدة لــعــوائل الــشــهـداء وا
ـــانــا مـــنــهم ــتـــعــفـــفــ وإ وا
بـضـرورة تطـبـيق مـبـاد الدين
اإلسـالمي احلـــنـــيف الـــذي حث

عـــلى أهــــمـــيـــة تـــوفـــيـــر الـــدعم
والـرعـايـة األبـويـة لـفـئـة اإليـتام
الــذين قــدم آبــاؤهـم أروع صـور
الـبـطـولـة والــتـضـحـيـة من اجل
احلـــفــاظ عـــلـى تـــربـــة الـــعــراق
وأهـله ومن اجل ان تـرتـفع راية
الــــعـــراق خــــفـــاقــــةً تـــعــــلـــو في
الــــســــمــــاء). ومن جــــانب آخــــر
أعـلنت مـديريـة تربـية احملـافظة
إفـــتـــتــاح  36مـــدرســة بـــنـــظــام
الـــشــطـــر والــفـــتح اجلـــديــد في
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فــهـل تــخـــلــو حـــبـــرا عــلـى ورق
احملــافـظـة من وجــود الـكـفـاءات
الـوطنـيـة) حسب قـولـها. ودعت
ـثــلي احملـافـظـة  في الــدايـني
إلى (تـشــكــيل حتـالف ــان الـبــر
خـاصـة لــدعم حـقـوق احملــافـظـة
وأن فــيــهــا أكــثـر من  200 ألف
نــازح اليـزال جـزءا مـهـمـا مـنـهم
يـــعــــيش في اخملــــيـــمـــات وسط
فيـما هـناك آالف أوضـاع مزريـة
الــعـائـالت بـدون مــأوى بــعــدمـا
خربت أعمال العنف والعمليات
العسكرية منازلهم بعد 2014).
الى إن واشــــــــارت الـــــــدايــــــــنـي
ـــائـــيـــة (مـــوجـــات الـــســـيـــول ا
اجلـارفة الـتي اجـتاحت مـناطق
واســـعــة مـن نــاحـــيـــة قـــزانـــيــة
وتـــســــبـــبت فـي امـــتالء وديـــان
ــاضــيــة واســعــة خالل األيــام ا
لألسف تـمثل وجـها اخـر للـهدر
ـنطقة كن أن تـنقل ا في ثروة 
وديـــــــــــالـى الـى وضـع آخــــــــــر).
ـائـيـة مـوضـحـة  أن (الـسـيـول ا
ثروة لـكـنهـا لألسف يتم هـدرها
لــــــعــــــدم وجــــــود أي مـــــخــــــطط
حلــصـرهـا وبـنـاء سـدود تـسـهم
في خـزنـهـا لـدعم الـزراعـة ومنع
هجرة األهالي من القرى بسبب

اجلفاف).
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مـــشـــيـــرة إلى (ضـــرورة تـــبـــني
ـيـاه في سـتـراتـيـجـيـة حـصـاد ا
مـناطق شـرق احملافـظـة  كونـها
وسـمية تعـاني كثـرة السيـول ا
والتي تصل كـمياتـها الى مئات
ـــكــعـــبــة ـاليــ من األمـــتــار ا ا
كن من خاللـها إنعاش والتي 
مــنــاطق زراعـــيــة واســعــة). من
جــانـــبه كـــشف مـــديـــر نــاحـــيــة
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أكدت عـضو مجـلس النواب عن
محـافظة ديـالى  ناهـدة الدايني
أن احملافـظة هي الوحـيدة التي
لم تمـثل في أي تشـكيـلة وزارية
ـــثـــلي بــــعـــد  2003 داعـــيــــة 
احملافـظـة  في اجمللس لـتشـكيل
حتالف لدعم حقوق احملافظـــة.
وقالت الـدايني  لـ(الـزمان)أمس
إن (هـــنــاك قــوى تـــهــيـــمن عــلى
ـــشــهـــد الــســـيــاسـي مــا تــزال ا
تفـرض إرادتهـا وهي تقف وراء
تهميش احملافظة  ومنع أي من
مــرشـحــيـهــا في تــبـوء مــنـصب
ـتـعـاقـبة وزيـر في احلـكـومـات ا
بـــــــعــــــد 2003). وأضـــــــافت أن
ـــثـــلـــة (بـــعض احملـــافــــظـــات 
فـيمـا ديالى لم بوزارتـ وثالث
تـمــثل في أي تــشـكــيـلــة وزاريـة
مــــنـــذ  2003 وحـــتـى يـــومــــنـــا
مـــؤكــدة أن  (كـل الــوعــود هــذا)
الـتي أطـلـقت لـلمـحـافـظـة  كانت
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نــــاقـش وزيــــر الــــعـــــمل والــــشــــؤون
االجــتـــمــاعــيـــة بــاسم عــبـــد الــزمــان
الــربـيــعـي اخلـطــوات االولـى العـداد
خــطـــة الــوزارة لـــعــام  2019 ضــمن
ـــئـــة يــوم الـــتي حـــددتـــهــا مـــهـــلــة ا

احلكومة. 
وقـال الـربـيـعي في بـيـان امس خالل
اجـتـماعه بـوكـيلي الـوزارة وحـضور
مـديـر عــام دائـرة الـتـخـطــيط اهـمـيـة
اعــداد خـطـة الــوزارة في اقـرب وقت
ــنـــاقــشـــتــهـــا قــبل طـــرحــهــا ـــكن 
وخاصة ان هنـاك موضوعات للعـمل
لـهــا خــصــوصـيــة لــكــونـهــا تــتــعـلق
وضوع التخصيصات) داعيا الى
(اعــــداد ورشـــــة عـــــمل لـــــتــــحـــــديــــد
ــوضــوعــات الـواجـب طــرحـهــا في ا

تـطـرق االجـتمـاع الى مـجـلس الـعمل
ـــوضـــوعـــات الـــتـي تـــطـــرح فـــيه وا
وضــرورة الــتــركــيــز عــلـى مــنــاقــشـة
قـترحات الـتي تخص قطـاع العمل ا
والــعـمــال). وعـلى صــعــيـد اخــر اكـد
وزير الشـباب احمد ريـاض العبيدي
خـالل تــــســـــلـم مــــهـــــامه الـــــوزاريــــة
لـوزارة الثـقافة انه سـتكون بالـوكالة
هـنـاك خــطـة  تـقــو  حلـال الـوزارة
الـــــــــكــــــــلـي مـن نـــــــــاحـــــــــيــــــــة االداء
فضالً ـالية ومن النـاحية ا الوظـيفي
ــــــــــــعــــــــــــوقـــــــــــات عــن كـــــــــــافــــــــــــة ا
خالل السـنوات االربع وااليجـابيـات
تــقــيـيـم عـام ــعــنى أدقّ الــســابــقــة
وخـــاص.واضــــاف الــــعــــبـــيــــدي انه
(ســيــشــكل جلــنــة مــتــخــصــصــة من
فـــضـالً عن االســـتــــعـــانـــة اخلـــبــــراء

خـالل الــلـــقـــاء شـــرحــاً مـــفـــصال عن
الـدائــرة وقـال ان (الـفن الــتـشــكـيـلي
الــــــــعـــــــراقــــــــي لـه الــــــــريــــــــادة في
إذ ضم خـيرة الفنان الذين نطقة ا
تـــــركــــوا بــــصــــــــــــمــــات واضــــحــــة
كما ومــــهمـة يحتـرمها اجلـمــــــــيع
اسـتـطـاعوا ان يـرفـعـوا اسم الـعراق
عاليا).مؤكدا (ضرورة ان ترى مجلة
(تــشـــكــيل) الــنــور مــرة أخــرى بــعــد
انقطاع امتد منذ عام  2014 إذ انها
تـعـد مــفـخـرة اعالمـيـة وفــنـيـة تـهـتم
وتـعـنى بالـفنـانـ والفن الـتـشكـيلي
وتـــــــســــــــلـط الــــــــضـــــــــــــــوء عــــــــلى
فـضالً عن بــيـان اجلـوانب اعــمـالــهم
ـشرقـة التي اسـهـمت في النـهوض ا
الــــثـــقــــافي الـــذي يــــعـــكـس اصـــالـــة

العراق). 
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بغداد

انتظـر العراقيون بشغف تشكيل  حكومة ال تعتمد على احملاصصة والطائفية
ـقاعد الـفائزة في االنـتخابـات..خاصة بـعد أن جاءت وتشـكل وحسب توزيع ا
مـبـادرة فتح بـوابـة إلكـترونـيـة لغـرض الـتقـد من يـجد في نـفسـه الكـفاءة إلى
ا فـريـدة واالولى في حكـومات دول الـعالم منـصب وزيـر وقد كـانت خطـوة ر
الثـالث و الـعـربـية حتـديـدا وتـقدم مـن خالل البـوابـة نـحو  15الف مـتـقدم من
حمـلة الـدكـتوراه نـزوال إلى خـريجي االعـدادية والـكل يـنتـظـر من أن احلكـومة
ـسـتـقــلـ والـتـكـنـوقـراط والـكـفـاءات كل حـسب اجلـديـدة سـتـكـون فـيـهـا من ا
ـقبـلة بـحـاجة إلى مـعاجلـة سـريعـة وجديـدة وعـملـية ـرحلـة ا اخـتصـاص ألن ا
ألوضاع الـبلـد على مخـتلف اجلـوانب وهي معـروفة للـجمـيع وال داعي لسرده
النـهـا تــعـيش يـومــيـا مع الـســواد األعـظم من فــقـراء وطن الـنــفط واخلـيـرات..
ـشـاركة فـي الـعـمـلـية ـعـظم الـكـتـل ا خـاصة و مـن الـتـصـريـحـات الصـحـفـيـة 
الـسيـاسية تـقريـبا كانـت متفـقة  عـلى تغيـير الـتشكـيلـة احلكومـية احلـالية  من
ـسـؤولـيات احملـاصـصاتـيـة الى الـتكـنـوقـراط !!واختـيـار شـخـصيـات لـتـسنم ا
الـرسـمـيـة فـي مـجـلس الـوزراء ومـؤسـســات الـدولـة االخـرى بـشـرط ان تـكـون
مسـتقـلة ولـيست عـليـهـا مؤشـر فسـاد او االنتـساب او الـوالء الي حزب يـعني
قـولـة الـبغـداديـة مـثل ( خـبـز باب االغـا.. حـار..أو رخـيص ..أومـقصب وفـق ا
)!!وعـنـدهـا ارتـفع احلــراك الـسـيـاسي مــا بـ شـخـصـيـات والــكـتل احلـزبـيـة
انـيـة للـعـمل و(حـسب الـتصـريـحات )الـتي تـتـرشح عن تلـك اللـقـاء انهم والـبـر
يــعــمـلــون من اجل انــقـاذ الــعـراق مـن احلـالــة الـتي وصــلت الــيـهــا االوضـاع
اقتصـادية واالمنية  واالجتماعية واخلدمية  وحتى النفسية للمواطن الذي ظل
يــتـابـع تـصــريـحــات ووعـود واجنــازات ومـشــاريع وزيـادة الــدخل لـلــمـوظــفـ
تـقاعدين وعدم اقـتصارها علـى النخبة من الـقوم !! من بعض الذين وصل وا
ئات االالف من بهم احلـال الى حد التخمة والفقراء ينتظرون اي فرصة عمل 
اخلريـج واصحاب الشهادات الـعليا وهم يعملـون في مهن بسيطة  ...ولكن
ما ان ظـهرت تـشكـيلـة احلكومـة أو ...الكـابيـنة ..مع اعـتراض أهل الـلغـة على
ــفــردة إال أنــهــا خــلت من أي واحــد من الــذين تــقــدمــوا من خالل الــنــافـدة ا
اإللـكتـرونـية هـذا أوال وثـانيـا تـقريـبـا اجلمـيع مـرشحـون من الـكتل الـسـياسـية
وحسب احملـاصصة الـسابـقة ولكن بـطريقـة ترشـيح أقارب وفق مفـهوم (خال
وابن االخت والـعم والنـسيـب ومن نفس الـكـتل )ولكن لـيـسوا من  أعـضاء في
مجـلس النـواب .. يـعني الـنـافذة حتـولت الى احملـاصصـة االلكـتـرونيـة !!األمر
ـان على الـذي أدى إلى إجـهـاض الـعمـلـيـة في جـلـسـة الثـقـة بـعـد اطالع الـبـر
ـرشـحـ ولـكي أليـحـدث خـرقـا دسـتـوريـا جـرى الـتـصـويت عـلى  13وزيـرا ا
ـان و تـأجـيل األمـور والـبـاقي هم نـحـو ثـمـانـيـة لم يـحـصـلـوا عـلى ثـقـة الـبـر
جلـلـسة مـقـبـلة ..وحـتى الـذين  انـتـخابـهم اآلن يـعـلن بعض أعـضـاء مـجلس
رشح عـليهم مـؤشرات ونزاهـة وملفـات مايعني النـواب مؤكدين أن بـعض ا
ناصب وبعض قبلة سـتشهد مخـاضا جديدا محتـدما من أجل ا رحـلة ا أن ا
ربع وضوع عاد إلى ا رشحيهـا يعني ا ليارات لـلترويج  الكـتل بدأت تغدق ا

األول من جديد ?? 
ويتسـاءل العـراقيون في مـجالـسهم وهم يتـابعـون األخبار الـسيـاسية احلـامية
الوطـيس ??أين عبـور الطـائفـية وأيـن الوعـود من حكـومة مـستـقلـة ...وأين تلك
ــصـــطـــلـــحــات والـــشـــعـــارات الــتـي مألت الـــشــوارع واجلـــدران عن رفض ا
ـكون وهـذه الـوزارة للـكتـلة احملـاصـصة واالسـتحـقاق االنـتـخابي ومـظلـومـية ا
.(س) .واألخــرى يـــجب أن تـــذهب لــلـــكــتـــلــة (ص ).وهـــكــذا كـــمــا كـــانت في
شهد السياسي العراقي احلكـومات السابقة ..ومع ذلك حسب راي محلـلي ا
ان  األمــور مـا تــزال في مــتـنــاول الـيــد يـقــيــنـا أن اخملــلـصــ الــوطـنــيـ من
السـياسـي سـوف لن ولم يسـمحـوا بـعودة أسـلوب وطـريقـة توزيع ...الـكعـكة
...و (السمح الـله ) حاول البعض من حملـة األفكار والتوجهـات الطائفية ومن
ال احلـرام عندها ـكونات أن يفـرضوا مايـريدون سواء بالـضغط أو ا بعض ا

ســيـــكــون آخـــر أمل وفـــرصــة في أن نـــخــطـــو نــحـــو طــريق
ـقراطية احلقيقيـة مهما كانت نسبـتها قليلة ولكن أن الد
األمل عـلى الـوطـنـيـ من اخملـلـصـ مـوجـود ولـكن ان
االمل يصنع وال ينتظر ولو خليت قلبت و  (دك ...عيني

...دك)!!
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وللـقطاعـات العـامة واخلاصـة بعد
تطبيق قانـون اجلرائم االلكترونية
ومالحـقـة الــعـابـثــ بـامن وحـيـاة

وطنون.  ا

كما سيكون والقطــــــــاعات العامة
هـذا االتــصـال الــشــبـكي ذا شــقـ
االول ال يـــحــــتـــاج فـــيه االنـــتـــرنت
وتــــــــــكــون كـــلــفـــته واطـــئــة جــدا
وتــوفــــــر فــرص كـبــيــرة لـلــتـرابط

البيني داخل العراق).
WO Ë«  «uDš

واشـــار الى انـه (في هـــذا االجتــاه
قـامت الـوزارة بخـطـوات اولـية في
انــشــاء الــشــبــكـــة احملــلــيــة ولــكن
حتــتـاج الـى تـنــصــيب ســيــرفـرات
خــاصــة النــشــاء اي كــلـود مــحــلي
والـــذي ســتـــتم فـــيه اســـتـــضـــافــة
واطن التطبيقات التي يحتاجها ا
دون احلــــاجــــة الى االنـــــتــــرنــــيت
ــــثل الــــشق الــــدولي وهــــذا مــــا 

الثاني).
مــؤكـدا ان (حتــقـيق هــذه االولـويـة
يــتـطــلب تـطــبـيـق قـانــون اجلـرائم
االلـكـتــرونـيـة ومالحـقــة الـعـابـثـ
مـشـدداً ( بـامن وحــيـاة الـعــراقـيــ

بــالــقــول (كـنـت عــضـوا فـي احـدى
الـــلـــجـــان الـــتي شـــرعت قـــوانـــ
اجلـرائم االلكـترونـية وان مـا شرع
بـالـنـسـبـة لــذلك هـو فـقط الـتـوقـيع
االلكـتـروني الذي صـدر عام 2012
و تفعيله خالل العام اجلاري) .
ولـــفـت الـــربـــيـــعي الى ان (هـــنـــاك
أربــعـة قـوانـ جـديـدة  إقـرارهـا
في األمــانـة الـعـامـة خالل وجـودي
ضــــــــــمن أعــضــاء جلــنــة إصــدار
الــقــوانــ وتــشــريـعــات ا جلــرائم
ــفــتـرض االلــكــتـرونــيــــــــــة ومن ا
عــــرضـــــــــــــهــــا خالل األســــابــــيع
ان إلقــــــــرارها). قبلة على البر ا
وتــابع (ســـتـــكــون هـــنــاك أحـــكــام
جــزائــيــة ضــد من يــعــبث بــحــيـاة
وخـــصــــوصــــيــــات الـــنــــاس وامن
ــواطـن والـتــجــاوزات في مــواقع ا
الــتــواصل االجــتــمــاعي او ســرقـة
وتـهــكـيـر مــعـلـومــات وبـروفـايالت
).مضـيفـا (لقـد أكمـلنا ستـخدم ا

ــجـرد رفـعه الـقـانــون قـبل مـدة و
ــان والــتــصــويت عــلــيه مع لــلــبــر
إكـــــمــــال مــــوضـــــوع الــــبــــوابــــات
االلـكتـرونيـة حـينـها يـكون من حق
ـواطن أن يـضـمن أمـنه وسالمـته ا
االلـكـتـرونـية ومـحـاكـمـة من يسيء

.( ستخدم ألمن وحياة ا
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واوضـح الـــربــــيــــعـي ان (الـــوزارة
تـــســـعـــــــى ايـــضـــا إلى تـــفـــعـــيل
إذ من الـــتـــجـــارة االلـــكـــتـــرونـــيـــة
ــــفـــروض أن تـــكــــون عـــبـــر ويب ا
ســـايت مـــعــ كـــــــــــمــا يـــشــتــرط
وجــــــــود أنـظـمـة لـبـعض شـركـات
الــقـطـاع اخلـــــــــاص تــسـوق عـبـر
االنــتـرنــــــت النــــــه مــوجـود عـلى
ارض الــواقع فـي الــعــراق بـــشــكل

نتجات). فعلي لتسويق كل ا
مشيرا الى (التخـطيط لعملية جرد
ــشـاريـع الـتـي تــوقـفـت واألمـوال ا

التي هدرت عليها).  

اخلـطة بـالتـعاون مع جـميع الـدوائر
واالقــــــــــــــســـــــــــــام فـي بــــــــــــــغـــــــــــــداد
مبديـا (استعداده حلل واحملافظـات)
شـاكل والعـقبات الـتي قد تـعترض ا
تـنــفـيـذ اخلـطــة بـغـيــة الـوصـول الى

اخملرج النهائي لها). 
 UOŠö  qI½

وتـابع الــبــيـان ان (الــربـيــعي نـاقش
مـوضـوعـات ومن ضـمـنـهـا مـوضـوع
نــقل الــصالحــيــات الـى احملــافــظـات
قـترحات والـقوان الـتي تعرض وا
فضال عن في اجتماعات هيئة الرأي
دراسـة هـيكـليـة الـوزارة ومطـابـقتـها
من خالل اعـادة النـظر وفق الـقانـون
بـــالــهــيـــكل الــتــنـــظــيــمـي واخــتــيــار
الــكــفــوئــ من داخـل الـوزارة الدارة
ـــتــقـــدمــة).واضـــاف (كــمــا ـــواقع ا ا
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احملـافـظة. وتـابع  الـربـيعي إنه
(بــالـــتــزامن مع انـــطالق الــعــام
الدراسي اجلديد 2019 -2018
مـدرسة ـديـريـة  36  إفـتـتـحت ا
جـــديــدة ضــمن نـــظــام الــشــطــر
مـوضــحـا أن والـفــتح اجلــديــد)
(هـــنــاك إجـــراءات ســـتــتـــضــمن
إفــتـتــاح مـدارس أخــرى مـوزعـة
عــلى عـمــوم مــنـاطـق احملـافــظـة
مـتـوسط ولــلـمــراحل   ابـتـدائـي

اعدادي). 

 ÊU e « –  œ«bGÐ

كـــشـف وزيــر االتـــصـــاالت  نـــعـــيم
الربيعي عن سعي الوزارة  لتوفير
اتــصـال شــبــكي امن لــلـمــواطــنـ

وقــال الــربــيــعي فـي بـيــان تــلــقــته
(الـــــــــــــــزمـــــــــــــــان) امـس إن (أولـى
اهـتـمـاماتي تـوفـيـر اتصـال شـبكي
ـــــــواطــــــــنـــــــ آمـن جلــــــــمـــــــيـع ا

ناهدة الدايني

VzUIŠ∫ توزيع احلقائب والقرطاسية ب تالميذ ديالى

نعيم الربيعي

ان ونـال الـثقـة بـحكـومة مـاراثـون تشـكـيل احلكـومة الـذي وصل الى قـبـة البـر
غيـر مكتـملة الـوزراء كان وبال شك هو االفـضل في مجال تـشكيل احلـكومات

بعد عام 2003 لسبب هما:
االول - ان وعي بـعض النـواب وصل الى مرحـلة الـقرار الـفردي بـعد ان كان
قرار الـنواب في الدورات الـسابـقة جـماعـيا ومرهـوناً بـالكـتل السـياسـية التي

رشحتهم.
ـكلف مـسـتقل ألول مـرة ورغم ذلك جنح في نيل الـثاني - ان رئـيس الوزراء ا
الثـقـة بـحـكـومـته وسط اخلالفـات بـتـمـرير 14 وزارة مـا يـعتـبـر إجنـازا الفـتا.
هدي لم ورغم هذه الـتطـورات اإليجـابية فـان استـقالليـة الدكـتور عـادل عبـد ا
تـكن كـاملـة فـعلـيـا في مواجـهـة امالءات بـعض الكـتل الـسيـاسـية الـتي ظـهرت
بصـماتها واضحـة على وزراء التشـكيلة احلـكومية  وان اسـتمر الوضع على
ـنـوال فـان تـلك الـكـتل لن تـدع رئـيس مـجـلس الـوزراء يـعـمـل بـحـرية او هـذا ا
قدم; والـذي قد يتقاطع مع مصالح ورغبات ثالي ا تدعم بـرنامجه احلكومي ا
وطمـوحات البعض أفرادا واحزابا  لذا لـيس امامها من خيارات في التعامل
مع احلـكـومة اجلـديدة اال بـاعتـبارهـا وسيـلة لـتحـقيق غـاياتـها احلـزبيـة... وقد

يعتبر هذا السيناريو االقرب الى التحقيق لعدة اسباب  منها:
ـانيا  ـتلك التـغطيـة الالزمة بر 1-رئيس مـجلس الوزراء في هـذا الوضع ال 

ان?. فمن يدعمه اذا اتفقت الكتل على طرح الثقة بوزارته في البر
2- رئـيس مــجـلس الـوزراء مـعــرض لـضـغـوط شـديــدة داخل مـجـلس الـوزراء

نفسه الن الوزراء احلزبي قد يعملوا بالضد من سياساته.
ا افرزته صناديق االقتراع ان حزبية بامتياز نتيجة طبيعية  3-ان طبيعة البر

 : رة لسبب ان هذه ا ا كانت احلكومة ليست بنت البر  و
االول - رئيس مجلس وزارئها مستقال.
ان. الثاني - كل وزرائها من خارج البر

انيـة ستعـمل من اجل مصاحلـها فقط وحتـقيق غايـاتها حـتما فان الكـتل البـر
على حساب االداء احلكومي دون االكتراث لنجاح احلكومة او فشلها.

هدي وفرصته بالنجاح ووفقا لـهذا السيناريو فان جهود الدكتـور عادل عبد ا
ـان وتبقى معلـقة بأهواء الـكتل السياسـية التي دعمته سوف تضـيق امام البر

 عليه فان اخملرج الوحيد لنجاح احلكومة هو قيامها بالتالي:
ئـة يـوم االولى وجناحه في ا - تمـسك رئـيس مجـلس الـوزراء بـتعـهـداته في ا

إجناز متطلباتها.
ب - خـروج رئــيس مــجــلس الــوزراء من ضــغـوطــات االحــزاب بــالـتــوجه الى
ـواطن والـعمـل على حتـقـيق اآلمال والـطـموحـات الـتي عـلقـهـا على احلـكـومة ا

اجلديدة.
نهاج مختلف في االدارة التنـفيذية وأحداث ثورة من التغييرات ج - السـير 
ـا يلـسمه نـاصب وآليـات العـمل وتقـد اخلدمـات االساسـية  اجلذريـة في ا

واطن بوضوح خالل فترة وجيزة. ا
د - االلـتـزام بـالبـنـود االسـاسـيـة من الـبـرنامج احلـكـومي وبـالـذات مـا يـتـعلق

باألمن واالستثمار والقضاء على الفساد والبطالة.
لـكن بـعض مـا تقـدم يـحـتـاج وقـتاً طـويالً وبـرامج اسـتـراتـيـجيـة لـتـحـقـيقه ولن
يتـحقق طـبعـا ورئيس مـجلس الـوزراء لوحـده منـفردا في مـواجهة كـل اسباب
الـضغـوط الـسيـاسـية ومـنـظومـة الـفسـاد والـفاسـدين وسـياسـيـ مخـضـرم
واحزابـاً عتيدة خبرت الـسلطة وذاقت حالوتها... لـذا فإنها دعوة الى اجلميع
انـية مـسـتقـلـة ومثـقفـ ومـنظـمات من نـخب وطـنــــــيـة وكتل وشـخـصيـات بـر
ـهـدي في مـجـتـمع مــدني ومـواطــــــنـ لــدعم حـكـومـة الــدكـتـور عـادل عــبـد ا

مـواجـهـة كـافة الـتـحـديـات الـتي تعـيق عـمـلـهـا  لـيس الن هذه
احلـكــــــــــومــة تــلـبـي رغـبــات الــشــعب بل ألنــهــا تــمـثل
الــفـرصــة االخـيــرة واخلــطـوة االولى ألحــداث تــغـيــيـر
انـتــقـالي من حــكـومــة االحـزاب الى حــكـومـة يــؤيـدهـا

الشعب.


