
وك�صفت م�صييرة الدعوة اال�صالحية يف بلدنا 
خالل االأ�صهر املا�صية عن احلاجة اىل تثبيت 
بع�س هذه القواعد واالأ�صيي�س والتثقيف عليها 
واعتمادها يف التحرك الر�صمي او املجتمعي.
ومن هذه القواعد على �صبيل املثال ال احل�رص:
القاعييدة االوىل: اال�صييالح موؤ�ص�صييي ولي�ييس 
فرديا. ذكييرت هذه القاعدة يف مقال �صييابق. 
ا�صييتاأذن القييارئ يف اعادة الفقرة اال�صا�صييية 
يف مييا قلته هناك. لال�صييالح جانبان فردي 
وموؤ�ص�صييي مبعنى ان ا�صييالح االفراد مطلوب 
واال�صييالح على م�صييتوى املوؤ�ص�صات مطلوب 
اي�صييا. مييع مالحظيية ان القراآن الكييرمي يوؤكد 
اأولوييية اال�صييالح املوؤ�ص�صييي يف قوله تعاىل: 
”ان اهلل ال يغيير مييا بقييوم حتى يغييروا ما 
باأنف�صييهم” حيييث فهييم املف�ييرصون ان تغير 
مييا يف النف�ييس ال يعني تغير نفو�ييس االفراد 
فييردا فردا امنييا تغير “النف�ييس اجلماعي” او 
املوؤ�ص�صييي بلغتنييا املعا�ييرصة. وهييذا ينطبق 
الدوليية  موؤ�ص�صييات  ميين  موؤ�ص�صيية  اي  علييى 
واملجتمييع مما يييراد تغيرها او اإ�صييالحها. 
ينطلييق  اإ�صييالحها  او  املوؤ�ص�صييات  وتغييير 
اوال ميين قوانينها ثييم هيئاتها وت�صييكيالتها 
وجلانها ثم اأعمالها ون�صيياطاتها وفعالياتها 

واخرا اأفرادها ومنت�صييبيها.القاعدة الثانية: 
فقييط  حكومييية  اجييراءات  لي�ييس  اال�صييالح 
وامنييا حركيية اجتماعية اي�صييا. فاالإ�صييالح 
هييم  مبييا  النا�ييس  بال�ييرصورة  ي�صييتهدف 
موظفييون تابعييون للدولة ولدينا ميين هوؤالء 
نحييو 4 مالييين مواطن او مبا هييم مواطنون 
ينفعلييون ويوؤثييرون ويتاأثييرون باالإجراءات 
اال�صييالحية. لقييد اكد االمييام ال�صييهيد حممد 
باقيير ال�صييدر هييذه القاعدة حن قييال ان اي 

م�ييرصوع اإ�صييالحي او تغيييري ال ميكيين ان 
ينجييح اذا مل يكن قييادرا على تفجر الطاقات 
بامل�ييرصوع  ودجمهييا  الكامنيية  املجتمعييية 
التييي  اال�صييالحية  امل�صيياريع  اال�صييالحي. 
ف�صييلت امنا ف�صييلت لعدم قدرتهييا على حتقيق 
هييذا االميير. ال تتوقييف عملييية خلييق احلييراك 
االجتماعييي على التثقيف باأهمية اال�صييالح 
وامنييا على اح�صييا�س اجلمهور بان م�صييلحته 
اال�صييالحي. امل�ييرصوع  بنجيياح  مرتبطيية 

القاعييدة الثالثيية: امل�ييرصوع اال�صييالحي هو 
الفاعليية  القييوى  وت�صييورات  روؤى  ح�صيييلة 
وذات امل�صييلحة فيه. “الربنامج اال�صييالحي 
ال تكتبه جهة �صيا�صييية واحدة وتطلب تنفيذه 
وكاأن روؤياهييا فقييط هي املب�ييرصة لالمور”، 
كمييا قالت باحثيية عراقية عن حييق. لي�س من 
اال�صييالح ان ياأتي �صييخ�س او جهيية حتى لو 
كانت احلكومة نف�صها وي�صع روؤية ا�صالحية 
ما وي�صعى اىل فر�س هذه الروؤية اال�صالحية 
على االخرين. حتى االأنبياء والكتب املقد�صة 
حيين تطرح روؤاهييا اال�صييالحية فانها ترفق 
ذلك بالدعوة اىل التفكر بامل�رصوع ولي�س اىل 
اإكراه النا�س عليه. يفقد امل�رصوع اال�صالحي 
�صييفته اال�صييالحية اذا حتييول اىل م�ييرصوع 
اكراهي. وهذه نقطة بالغة االأهمية واإهمالها 
ال  عك�صييية.  نتائييج  اىل  يييوؤدي  جتاهلهييا  او 
يوجييد من ميلك روؤية مب�ييرصة وحده.القاعدة 
الرابعة:الفهم امل�صييرك لال�صييياء واالإجراءات 
وامل�صييطلحات. يف احللقيية االوىل ميين هييذه 
ال�صل�صييلة ذكرت ان الروؤية اال�صييالحية حتدد 
يف ما حتدد م�صطلحات امل�رصوع اال�صالحي. 
وهنا اركز القول على �رصورة ان يكون هناك 
فهييم م�صييرك ومقبييول لهييذه امل�صييطلحات. 
راج و�صيياع م�صييطلح التكنوقييراط امل�صييتقل. 
بهييذا  يلهجييون  اال�صييالح  دعيياة  كل  ولعييل 
امل�صييطلح. ولكن بالتحقيق والنقا�س ات�صييح 

انييه ال يوجييد فهم م�صييرك لهييذا امل�صييطلح. 
بييل ان بع�س تف�صييراته م�صييحكة ولي�س لها 
عالقيية باال�صييالح. انعييدام الفهييم امل�صييرك 
ي�صييكل اإعاقة كبرة لال�صالح يتعن ازالتها.
القاعدة اخلام�صة: ال�صياق القانوين لال�صالح. 
لل�صييياق  خا�صييعة  اال�صييالحية  االجييراءات 
الد�صييتوري والقانييوين العييام يف البلد. وهي 
بهذا ت�صييتمد �رصعيتها من الد�صتور والقانون 
واملوؤ�ص�صييات احلاكميية با�صييمهما. وهي بهذا 
تختلييف عن االجييراءات الثورية التي ت�صييتند 
اىل ال�رصعييية الثورييية. ادراك هييذه امل�صيياألة 
يبعدنا عن االقراحات التي ال ميكن تنفيذها 
بقرار �صييلطة مثل الدعوات التي تطالب رئي�س 
الوزراء بتقلي�س عدد النواب او اعتماد النظام 
الرئا�صي او تعليق العمل بالد�صتور وغر ذلك 
ممييا �صييابهه. لي�س النقا�س يف �صييحة او عدم 
�صييحة هذه االفكار من الناحية املو�صييوعية 
او املفهومية وامنييا يف امكانية حتقيقها من 
الناحييية االإجرائييية امل�صييتندة اىل الد�صييتور 
اال�صييالحات  ال�صاد�صيية:  والقانون.القاعييدة 
ينبغي ان تكون عبارة عن خطوات مدرو�صيية 
من جميع النواحي وخا�صة من حيث اجلدوى 
وباالأخ�س اجلدوى االقت�صييادية. ال ي�صح ان 
نتخذ اجراءات با�صييم التق�صف لكنها تزيد يف 
م�صيياريف الدولة او ال تقلل هذه امل�صيياريف 
وبالتييايل ال حتقق اجلدوى منها وال تن�صييجم 

الحشد يدعو الخارجية للرد على التدخالت السعودية بالشؤون العراقية

اأحييال جمل�ييس الييوزراء، م�رصوع قانييون حماية 
دعمييه  النواب،”موؤكييداً“  جمل�ييس  اىل  ال�صييهود 

الن�صاء مطاري النا�رصية والكوت الدولين.
ام�ييس:  الييوزراء  رئي�ييس  ملكتييب  بيييان  وذكيير 
الييوزراء جل�صييته االعتيادية يوم  “عقييد جمل�س 
الثالثاء برئا�صيية رئي�س الييوزراء حيدر العبادي، 
وناق�ييس جمل�ييس الييوزراء االو�صيياع ال�صيا�صييية 
واالقت�صييادية وامليدانية والق�صييايا املطروحة 
علييى جدول اعماله، وا�صييدر عددا ميين القرارات 

والتوجيهات”.
واأ�صيياف انييه “ولرعاية النازحيين وجه جمل�س 
الييوزراء بتخ�صييي�س ح�صيية متوينييية ا�صييافية 
واحدة لييكل عائلة نازحة حديثييا من حمافظتي 
�صييالح الدييين ونينييوى ا�صييتثناًء ميين تعليمات 

وزارة التجارة”.
واأ�صييار “دعمييا للفالحيين وجه جمل�ييس الوزراء 
وزارة املالييية بالتن�صيييق مييع البنييك املركييزي 
يف �رصعة خ�صييم �صييندات اخلزينة امل�صييلمة عن 

م�صتحقاتهم نقداً”.
وقييرر جمل�ييس الييوزراء “املوافقة على تو�صييية 
جلنة ال�صييوؤون االقت�صادية ب�صيياأن معاجلة �صحة 
وملوحيية مييياه ال�ييرصب يف حمافظيية الب�ييرصة، 
مييع  القر�ييس  اتفاقييية  اجييراءات  يف  وال�صيير 
احلكومة الربيطانية مببلغ ع�رصة مليارات جنيه 
ا�صرليني فقط وت�صييكيل جلنة للتفاو�س وتقدمي 
م�صييودة التفاو�ييس اىل جمل�س الوزراء ا�صييوليا، 
على ان يتم ا�صييافة حمافظة الب�رصة اىل اللجنة 

املذكورة ب�صاأن م�رصوع �صحة وحتلية املياه”.
ووجييه جمل�ييس الوزراء “بت�صييكيل جلنة لدرا�صيية 
م�رصوع اعمار وا�صييكان مدينتي ال�صدر وال�صعلة 

اخلا�صيية باملجمييع ال�صييكني من جميييع جوانبه 
التعاقدييية واملالييية واالدارية وت�صييفية االمور 
املعلقيية والو�صييول اىل حييل نهائي مييع ال�رصكة 
املنفييذة ورفييع تو�صييياتها اىل رئي�ييس جمل�ييس 

الوزراء”.
ويف جانييب اآخيير وافييق جمل�ييس الييوزراء علييى 
“م�ييرصوع حماية ال�صييهود واحالتييه اىل جمل�س 

النواب”.
ونييوه البيييان اىل انه “وللحاجة املا�صيية لتوفر 
احلماييية ملطار بغييداد واالجييواء العراقية وافق 
جمل�س الوزراء على قيييام وزارة املالية بتمويل 
خم�صيين باملائة لوزارة النقييل من املبلغ املقرر 
لغر�ييس تاأميين فييرق املبلييغ املطلييوب لعقييدي 
احلماييية االمنية ملطييار بغداد وتقييدمي خدمات 
مراقبيية احلركيية اجلوييية والتدريييب عليهييا ميين 
تخ�صي�صييات ح�صيياب احتياطي الطوارئ ل�صيينة 

2016، وتخ�صييي�س املبلييغ املتبقي من وزارة 
املالية”.

وتابييع “كما وافييق املجل�س علييى توقيع ملحق 
اجلوييية  اخلطييوط  عقييد حتييل مبوجبييه �رصكيية 
العراقية بدال عيين وزارة املالية يف العقد املربم 
مييع �رصكة بوينغ علييى ان ال ترتب على ذلك اية 

التزامات على احلكومة العراقية”.
ووجييه جمل�ييس الييوزراء “بدعييم ان�صيياء مطاري 
النا�رصييية والكييوت الدولييين �صييمن املعاييير 
الدولية ل�صالمة الطران وموافقة �صلطة الطران 
املييدين”. كما وافق جمل�ييس الوزراء “على تعين 
عبيير مهييدي �صييعيد اجللبييي بوظيفيية مدير عام 
دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صيية ا�صالة 
يف وزارة العمييل وال�صييوؤون االجتماعييية، واأقيير 
املجل�س تو�صيات ور�صيية ا�صالح منظومة ادارة 

النفايات يف العراق”.
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وزارة الخارجية: تنشيط العمل الدبلوماسي
 في البعثات العراقية ودمج الملحقيات الثقافية 

العبادي يشكر الذين ساهموا بإدراج 
األهوار على الئحة التراث العالمي

 دعييا الناطق الر�صييمي با�صييم كتائب �صيييد 
ال�صييهداء املن�صييوية باحل�صد ال�صييعبي فالح 
اخلزعلييي، يييوم االربعيياء، وزارة اخلارجية 
يف  وجييراأة  �صييجاعة  اكيير  تكييون  ان  اىل 
الرد علييى التدخالت ال�صييعودية بال�صييوؤون 
العراقييية.  وقييال اخلزعلييي ان "ال�صييعودية 
ال�صيياأن العراقييي  داأبييت علييى التدخييل يف 
مبحاولة منها الف�صييال العملية ال�صيا�صييية 
وحتقيييق نفوذهييا االقليمييي باملنطقة من 

خالل بوابة العراق".
وا�صيياف ان "�صييعي ال�صييعودية الحت�صان 
موؤمتر ملا ي�صمى امل�صيياحلة ما بعد داع�س 
يف املناطييق ال�صيينية، هييو عنييوان وهمييي 
ال�صييعودية  ميين خاللهييا  ت�صييعى  ملوؤامييرة 
اىل اعييادة وجييوه اثبتت عمالتهييا للخارج 
ال�صيا�صييية". واكييد اخلزعلييي ان  للواجهيية 
"العييراق قييوي ب�صييعبه ووحييدة مكوناتييه 
لهييذه  ال�صييعبي  والرف�ييس  ومتا�صييكهم، 
التدخييالت وا�صييح، وجاء قويييا يف هزمية 
واحييدة ميين اذرع ال�صييعودية يف املنطقيية 
وهو تنظيم داع�ييس االرهابي، بالتايل فاأن 
وزارة اخلارجييية عليها ان تكون ب�صييجاعة 
وقوة ال�صييعب العراقييي وان تعمل على طرد 
ال�صييفر ال�صييعودي ثامر ال�صييبهان فورا من 
البلد وان ترفع �صييكوى للمنظمييات الدولية 
حول التدخالت ال�صييعودية ب�صييوؤون العراق 

الداخلية".

نظمت اللجنة العليا الإدارة اجلودة ال�صاملة وبالتن�صيق مع فريق تعزيز احلكومة ) 
تقدم ( اجتماعًا لتحليل ن�صب النجاح لالأعوام الدرا�صية املا�صية . وقال اال�صتاذ 
علي الزاملي م�صوؤول �صعبة ادارة اجلودة التابعة لربية وا�صط ان عملية التحليل 
الوزير/  معايل  مكتب  قبل  من  اعد  برناجمًا  معتمدة  �صهور  �صتة  ملدة  ا�صتمرت 
ق�صم ادارة اجلودة موؤكداً ان الربنامج افرز الناجحون والرا�صبون جلميع املراحل 
املليون  ون�صف  مليون  بلغت  والتي  االقت�صادية  الكلف  فرز  جانب  اىل  الدرا�صية 
الربامج  من  الكثر  لديها  اجلودة  �صمان  �صعبة  ان  م�صرا  الواحد  للطالب  دينار 
التطويرية التي تهدف اىل االرتقاء بالعملية الربوية  يذكر ان تربية وا�صط ت�صم 
حتت خارطتها اجلغرافية 1168 مدر�صة و800 بناية فعلية واأكر من 315 الف 

تلميذ وطالب ولكال اجلن�صن باالإ�صافة اىل 27 الف معلم ومدر�س وموظف 

 اعلنييت جلنيية العالقييات اخلارجييية النيابييية، يييوم االربعيياء، انها ب�صييدد تعميم 
فكييرة ال�صييفر غر املقيم يف عييدد من الدول التي ال تييرى ان هناك جدوى من فتح 
ال�صفارات وامللحقيات والقن�صييليات العراقية فيها.مو�صحة، ان "دوال يف  افريقيا 
واآ�صيييا واوروبييا ال�رصقييية،  اعتمييدت الفكرة التي تق�صييي  بتعين �صييفر غر مقيم 
يتييوىل العمييل يف ثييالث او اربييع  دول متجاورة".   واردف ع�صييو اللجنيية، عبا�س 
البياتييي يف ت�رصيح �صييحفي له: ان "اللجنيية النيابية تتابع مييع وزارة اخلارجية 
اإجييراءات  واآلية  دمج ال�صييفارات وامللحقيات وتعين ال�صييفراء اجلدد”، منوها اىل، 
ان ”وزارة اخلارجييية قامت بتن�صيييط العمل الدبلوما�صييي يف البعثات العراقية يف 
اخلييارج، ودجمت بع�س امللحقيات الثقافية والتجارية يف البلدان املجاورة، فيما 
الغتها يف دول اأخرى بالتزامن مع تقلي�س  بع�س الكوادر االدارية والفنية".وتابع 
البياتي، ان "الوزارة اقرت بان بع�س ال�صييفارات ال توؤدي اي عمل يف دول ال توجد 
فيها جاليات عراقية وال تربطنا معها عالقات �صيا�صييية واقت�صادية مهمة، ف�صال 
عن  امكانية  فتح �صفارة يف دولة، يقيم �صفرها  يف دولة اأخرى ليتنقل دوريا  بن 

ثالث او اربع دول متجاورة معها وان تلك االجراءات تهدف اىل تقليل النفقات".

 ا�صيياد رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي بالفريق احلكومي وكل من �صاهم بادراج االهوار 
واملناطق االثرية على قائمة الراث العاملي موؤكدا ان اال�رصار العراقي يعد عن�رصا ا�صا�صيييا 
للنجاح ويعد اجنازا مهما للبلد.وذكر بيان ملكتب رئي�س الوزراء: ان ذلك جاء خالل ا�صتقبال 
العبادي وتكرميه للوفد احلكومي العراقي الذي �صاهم بهذا االجناز، موؤكدا ان “العمل الدوؤوب 
ومتابعيية التفا�صيييل ياأتي بنتيجة جيييدة حيث انه مت اخبارنا قبل فرة ب�صييعوبة االمر لكن 
متابعيية العمييل واال�ييرصار ادى اىل هذا االجناز”.وا�صيياف العبادي ان ”هييذا القرار واجلهود 
املباركة متثل انت�صارا للهوية واحل�صارة العراقية ومبعث فخر لنا وان �صاء اهلل االنت�صارات 
واالجنييازات تتييواىل بهمة ابنيياء العييراق وجهودهييم الدوؤوبة”.وكانت منظمة اليون�صييكو، قد 
�صييوتت على �صييم االهوار واملناطييق االثرية يف العييراق على الئحة الييراث العاملي.وتكمن 
اهمية ادراج اهوار العراق �صييمن الئحة الراث العاملي بعدم ال�صييماح الية دولة منبع للمياه 
بقطييع او تقليييل احل�صيي�س املائية مبا يوؤثيير على االهوار، و لن ي�صييمح الييية حكومة عراقية 
بتجفيف االهوار حتت اي عذر.كما انه لن ي�صمح )دوليا( باية نزاعات ع�صكرية كاحلروب يف 
االهوار، و لن ي�صمح باي �صيد جائر للكائنات احلية هناك، وكذلك تتم حماية الطيور املهددة 
باالنقرا�س واعادة تكاثرها عن طريق توفر بيئة مائية م�صييتقرة، وازدياد التنوع االحيائي 

حيث توجد انواع من الطيور و اال�صماك فيها ال وجود ملثيلها يف العامل،

بغداد ـــ خاص

بغداد -خاصبغداد -خاص

كيف يكون اإلصالح؟

 ك�صييفت ع�صائب اهل احلق، يوم ام�س، اإنها غر م�صمولة 
بقييرار القائييد العييام للقييوات امل�صييلحة حيييدر العبادي 
اخلا�س بهيلكة وادراج احل�صييد ال�صييعبي �صييمن �صفوف 
القوات االمنية، مو�صييحة انها ف�صيييل مقيياوم ظهر قبل 
والدة احل�صييد، وم�صييارك يف العملييية ال�صيا�صييية. وقييال 
املتحدث الع�صييكري باإ�صييم الع�صييائب يف ت�رصيح له اإن 

"العبادي ال يق�صييدنا، كذلك الف�صائل القدمية مثل بدر 
وكتائب حزب اهلل، وغرها من الف�صييائل التي �صيياركت 
مبقاتليية االحتالل االأمريكييي"، مبينا ان قييرار العبادي 
اخلا�ييس بهيكليية احل�صييد ال�صييعبي و�صييمه اىل �صييفوف 
القييوات االمنية يخاطب "الف�صييائل الفتية التي �ُصييكلت 
تزامنييا مع اخلطر الذي واجهته البالد، وا�صييتنادا لفتوى 
اجلهيياد الكفائي". واأ�صيياف الطليباوي ان "م�صيياركتنا 
ال�صيا�صييية م�صييتمرة، ولنا ممثلون يف الربملان عن كتلة 

)�صييادقون(، ووجودنييا ال�صيا�صييي يف العراق �صي�صييتمر 
للمطالبة بحقوق النا�س وال�صييهداء"، مو�صحا اننا "نوؤيد 
مييا جاء بييه رئي�ييس جمل�س الييوزراء، الإن�صييمام احل�صييد 
ال�صييعبي حتت راييية الدولة". يذكر ان حيييدر العبادي قد 
اأ�صدر اأمرا ديوانيا يوم الثالثاء، جاء فيه "حتويل احل�صد 
ال�صعبي كقوة ت�صاهي قوات جهاز مكافحة االرهاب من 
حيث الت�صييليح والتدريب مع الت�صييكيل الع�صكري، وجعله 

مرتبطا بالقائد العام للقوات امل�صلحة"، 

ة اإبراهيييم اجلعفرّي   بحييث وزير اخلارجّييية العراقييَّ
مع نائييب رئي�س الوزراء االأرديّن جييواد العناين على 
يية العربّييية يف العا�صييمة  هام�ييس اجتماعييات الِقمَّ
املوريتانّييية نواك�صييوط، العالقييات الثنائّييية بيين 
البلدين.وذكيير بيييان ملكتييب اجلعفييري االم�ييس: ان 
اللقاء “ركييزا على عودة التجييارة البينية من خالل 

اإعادة تاأهيييل واالإ�رصاع بفتح معييرب طريبيل”.واأكد 
اجلعفييرّي اأن "الن�ييرص الذي حتققه القوات امل�صييلحة 
العراقييَّة بت�صييكيالتها كافة هو ن�رص للعرب جميعًا، 
كبييرة  انت�صييارات  يية حققييت  العراقييَّ القييوات  واأنَّ 
بتعيياون جميييع العراقييِّن من ُمتِلييف االنتماءات، 
ُم�صييدِّداً على “�رصورة تطوير �ُصُبل التعاون امُل�صَرك 
بيين العييراق واالأردن مبييا يخدم م�صييالح ال�صييعبن 
“ت�صييهيل  اإىل  االأردين  اجلانييب  داعيييًا  ال�صييقيقن، 

اإىل  ال�صييفر  يرومييون  الذييين  العراقييِّيين  ييول  ُح�صُ
االأردن".واأعييرب نائب رئي�س الييوزراء االأرديّن جواد 
العنيياين عن “ا�صييتعداد حكومتييه لتقدمي امل�صيياعدة 
يف املجيياالت كافيية، وحر�ييس اململكة علييى تعزيز 
العالقييات بيين البلدين يف جميع املجاالت، و�ُصييُبل 
ِّل تهديييداً جلميع دول  ُمواَجهيية االإرهاب الذي ُي�صييكي
ِّئييًا العييراق باالنت�صييارات التي حتققت  العييامل، ُمهني

بتحرير العديد من املناطق من االإرهاب”.

العناني يؤكد استعداد األردن لتقديم المساعدة في المجاالت كافةالعصائب غير مشمولة بقرار القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

 تقوم كل الدعوات التغيريية 
او اال�سالحية على اأ�س�س 

وقواعد هدفها �سيانة 
الدعوة من االنحراف او 

االجنراف او االإتيان باأفعال 
وت�سرفات توؤدي عك�س 

املطلوب او ت�سيب الدعوة 
بعدم القدرة على االجناز 

والفعل وباالجمال اإ�سابتها 
بالق�سور او التق�سري.

تحليل سياسي..


