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عـدم الــعـودة لـلـوضع الى مـا قـبل االول
من اكـتوبر مسـتحيل نعـود الى بيوتنا

رفوض. مستسلم انه (اخلنوع) ا
r (« ÂU¹«

كــنـا نــعـتــقـد ان يــومي االحـد واالثــنـ
سـيمـثالن ايام لـلحـسم االحد هـو موعد
تــكــلــيف رئــيس اجلــمــهــوريــة لـرئــيس
الــوزراء اجلــديـــد ومن يــعــتــقــد ان في
نــفس الــيـوم ســوف ال يــرى عـادل عــبـد
ـهدي في رئـاسة الـوزراء فهـو متوهم ا

ــهـدي يــقـول (انــا بـاق ألن عــادل عـبــد ا
حلـ تشكيل حكـومة تصريف االعمال)
اي سـيكون في العراق ألول مرة (رئيس
وزراء مــسـتـقـيل ورئــيس وزراء مـكـلف)
ويـبدو ان االستـفسار الـذي ارسله برهم
صـالح للمحـكمة االحتاديـة حول حتديد
(الـكتلة االكبر) سوف يؤخر هذا احلسم
بـعض االيام في الوقت الذي تصر كتلة
الـبـنـاء عـلى انـهـا الـكـتـلـة االكـبـر وتـقدم
مـرشــحـ لـرئـاسـة الــوزراء ويـرفـضـهـا

لـلتـظاهرات مـليـونية لـسد الـطريق على
ـمـاطـلـة والـتـأخـيـر الـذي الـتـسـويـف وا
ـارسه رئـيس اجلـمـهوريـة في تـكـليف
شـخـصـية رئـيس وزراء جـديـد مـسـتقل
والـضـغط على الـكـتل السـيـاسيـة  لـعدم
تـرشيـحهـا لشخـصيـات حزبـية ال حتمل
ــواصـــفــات) احملــددة كـــذلك ألجــبــار (ا
ــان عـلى الــتـصــويت عـلـى قـانـون الــبـر
األنـتـخـابـات اجلـديد ,لـكن عـنـد زيـارتـنا
الى ســاحـة الـتـحــريـر كـانت اســتـجـابـة
ـســتـوى الــنـاس لــهـذا الــنـداء لــيس بــا
ـطلوب. كنا نتـاقش  بعض الناشط ا

هل الـزخم اجلـمـاهـيري في الـتـظـاهرات
ازداد ام انـخفض? كانت االجـابة: عدديا
انـخفض خاصة بعد اسـتقالة عادل عبد
ـهدي لكن التـأييد احلقـيقي للناس مع ا
ـــتـــظـــاهـــرين  فـي ازديـــاد لـــكـــنـــهم ال ا
يـخـرجون لـساحـة الـتحـريـر ألثبـات هذا

التاييد مع االسف!
ŸuM)« Ë« ‚UHšô«

كــانت سـاحــة الــتـحــريــر يـوم اجلــمــعـة
رجعية التي ايدت مـتفائلة بعد خطـبة ا
ـــبـــكــرة واالســـراع في االنـــتــخـــابـــات ا
تـشــكـيل حــكـومـة تــصـريف االعــمـال قـد
تـكـون هـذه اخلـطـبـة تـعـويـضـاً عن عـدم
اســتـجــابــة الــنـاس لــلــتــظـاهــرات كــمـا
يـنـبـغي.يقـولـون هـذه اخلطـبـة تـرد على
من يـشـكك في اجـراء انـتـخابـات مـبـكرة
ـمـاطـلـة لـتـكون واعـتـمـاد الـتـسـويف وا
حـكومة تصـريف االعمال بديـلة حلكومة
ــتــظــاهـرون ــهــدي ال يــشــعــر ا عــبــد ا
بــالــفــشل وال يــرغـبــون في احلــديث عن
األخـفـاق وحـتـى الـتـضـحـيـة يـحـسـبـون
حـسـابـهـا. اهم شيء يـصـرون عـلـيه هو
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رئـــيس اجلــمـــهـــوريــة ألنـــهـــا ال حتــقق
(الـســلم االجـتــمـاعي). امـا يــوم االثـنـ
فروض ان ينهي اجلدل والذهاب فـمن ا
ــان عــلى قــانـون لــلــتــصــويت في الــبــر
االنـتــخـابـات اجلــديـد مـعــارضـة الـكـرد
وغـيـرهم لـبـعض فـقـرات الـقـانـون وعدم
االتـفـاق عـلـيه من قـبـل االحـزاب االخرى

. سوف يجعل تمرير القانون مستبعداً
آخـر الكالم: ما من احد يستـطيع التنبؤ

ا سوف يحدث.

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

مــا يــلــفت الــنــظــرهــو انــتــظــار جــمــيع
االطـراف خــطـبــة اجلـمــعـة لـلــمـرجــعـيـة
ـواقف الــديـنـيـة ,احــيـانــا يـتم اتــخـاذ ا
واالجـراءات الـرسمـيـة والشـعـبيـة نزوال
ـرجــعــيـة. فــمــثال رئـيس عــمـا حتــدده ا
ـسـتـقـيل قـدم اسـتـقـالـته بـنـاء الـوزراء ا
ـان في ـرجـعــيـة لـلــبـر عـلـى مـا قـالــته ا
(اخـتــيـارات مـنـاسـبــة لـرئـيس الـوزراء)
ـرجعـية لـصالح كـما يـتم جتـييـراقوال ا
طـرف ضــد الـطـرف االخــر في اجلـمـعـة
رجـعـية (بـإنـتخـابات االخـيـرة طالـبت ا
مـبـكـرة وتـعـيـ رئـيس وزراء جـديد من
دون تــــأخــــيـــر) ,كــــانت هــــذه لـــصــــالح
ـتــظـاهـرين واخــذوا يـتـكــلـمـون فــيـهـا ا
ـرجـعـيـة فـرحـ بـوضـوح مـا طـرحـته ا
تـظاهرين! طـالب ا ثـابة تـأييـد  وهـو 
ـــرجــعـــيــة ايــضـــا قــالت بـــنــفس لــكن ا
اخلـطـبـة عـلى ضـرورة الـعودة الـى فتح
ـدارس وعدم التعـرض للدوام الرسمي ا
ــشـاركـة في ـكن ا في دوائــر الـدولــة و
الـتـظــاهـرات بـعـد انـتـهـاء الـدوام  هـذه
ــتــمـثل االقــوال اخــذ الـطــرف الــثــاني ا
ـان واصحاب احملالت بـاحلكـومة والـبر
ـدارس احلــكـومـيـة واالهـلـيـة وادارات ا
وكل مـن ال يـــــقــــــتـــــنـع بـــــاالضـــــراب او
االعتصام ويريد عودة احلياة الطبيعية
تـظاهرون لم يعـلقوا على الـترويج له. ا
هـذه اجلـزئــيـة من اخلـطـبـة بل الـبـعض
ادعى عــدم ســمــاعــهـا فـي ظل تــشـكــيل
جماعة تطلق على نفسها (مكافحة دوام

دارس). ا
WO½uOK*«  «d¼UE² «

دعت سـاحـة الـتـحـريـر  الـنـاس اخلروج
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{ واشنطن - (أ ف ب): أعـلن وزير اخلـارجيـة األميركي مـايك بومـبيو امس
تحـدة تعارض بحزم فـتح احملكمة اجلنـائية الدوليـة لتحقيق في أن الواليات ا

جرائم حرب اسرائيلية مزعومة.
وأدت خــطـوة من مــدعي عـام احملــكـمـة
زاعم حول جرائم لـفتح حتقيق كامل 
ـناطق الفـلسطـينية حـرب ارتكبت في ا
الـى رد فــــعـل غــــاضـب من اســـــرائــــيل
وحـلــيـفـتـهـا واشـنــطن. وقـال بـومـبـيـو
نــحن نــعــارض بــحــزم هــذا األمــر وأي
عـمل آخـر يـسعـى الستـهـداف اسـرائيل
بـطريقـة غير منـصفة.واضاف ال نـعتقد
أن الـفـلسـطـيـنيـ مـؤهلـ كـدولة ذات
ســيــادة ولــهـذا هـم لـيــســوا مــؤهــلـ
لــلــحــصــول عــلى عــضــويــة كــامــلـة أو
ــنـــظــمــات او ــشـــاركــة كـــدولــة فـي ا ا
ـا ـؤتـمـرات الـدولـيـة  الـكـيـانـات او ا
فـيـها مـحكـمـة اجلنـائيـة الـدوليـة. وأكد
ـكـلف حـسـان ديـاب رئـيس احلـكـومـة ا
اخلـمـيس سـعـيه لـتـشـكـيل حـكـومـة من
اخـتصاصـي ومسـتقلـ حتظى بدعم
غــــربـي كــــامـل وتــــعـــــالج االنـــــهــــيــــار
االقــــتــــصـــادي عــــلـى وقع صــــدامـــات
انـدلعت بـ مناصـري رئيس احلـكومة
الـسابق سعد احلريري احملتج على
تـكليف دياب واجليش في بيروت إثر
قطع طرقات رئيسية. وعشية بدء دياب
مـسـار تـشـكـيل احلـكـومـة بـاسـتـشارات
يـجريـها مع الـكتل الـنيـابيـة دعا وكيل
وزارة اخلـارجــيـة االمـيـركـيـة لـلـشـؤون
الــســيـاســيــة ديـفــيــد هــيل من بــيـروت
ـسـؤولـ إلى تشـكـيل حـكومـة تـلـتزم ا

إجراء اصالحات هادفة ومستدامة.
W uJŠ qOJAð

وكـلّف رئيس اجلـمهـورية مـيشـال عون
اخلـــمــيـس وزيــر الـــتـــربــيـــة الـــســابق
( واألســتـاذ اجلــامـعي ديـاب ( 60عــامـاً
تــشـكــيل حــكــومـة جــديــدة إثـر انــهـاء
اسـتشارات نال فيهـا تأييد نواب حزب
الــله وحــلـفــائـهـم بـيــنـمــا حــجب أبـرز
ـثـلي الـطائـفـة الـسـنيـة الـتي يـنـتمي
الــيــهــا أصــواتـهـم عـنـه في مــقـدمــهم
رئـــيـس احلـــكــــومـــة الــــســـابـق ســـعـــد
ـستـقـبل الذي احلـريـري ونواب تـيـار ا
يــتـزعــمه. وقـال ديــاب في تـصــريـحـات

الـطرف ليالً لدى محاولة اجليش فتح
الطريق. ورشق احملتجون الذين رددوا
هــتـافــات داعــمـة لــلـحــريــري عـنــاصـر
فـرقعات الـنارية اجلـيش باحلـجارة وا
بـكثـافة مـا تسـبب بحـالة من الـفوضى
والـتــوتـر ال تـزال مـسـتــمـرة مـنـذ نـحـو

 . ساعت
—U½ ‰UFý≈

ــطــاطــيــة. كــمـــا أشــعــلــوا االطـــارات ا
وتـــدخــلـت قــوات مـــكـــافــحـــة الـــشــغب
ــســيـلــة لــلــدمـوع وأطــلــقت الـقــنــابل ا
لــتـفــريــقـهم تــزامــنـاً مع ازديــاد أعـداد
احملـتج الغاضب الذين توافدوا من
مـنـاطق قـريـبـة تـعـد مـعـاقل نـفـوذ تـيار
ـسـتــقـبل. ودعـا احلـريـري مـنـاصـريه ا
اجلمعة إلى االنسحاب من الطرق بعد
ــاثـلـة وجـهـهــا لـيل اخلـمـيس دعـوة 
حـــــذّر خاللـــــهــــا مـن أن األزمــــة الـــــتي
يـواجهها لـبنان خطـيرة وال حتتمل أي
تالعب بـاالستقرار. مـحتجون يـقطعون
طـريـقـاً مؤديـاً إلى مـديـنـة طـرابلس في
شـــمــال لـــبـــنــان في  20 كـــانــون األول
 احـتـجاجـاً عـلى تـسمـيـة رئيس 2019
ــكــلف حــســان ديـاب ورداً احلــكــومـة ا
عـلى سـؤال حول افـتقـاده لـغطـاء سني
جـامع أكـد دياب أن تـكـليـفه دسـتوري
نـافـياً أن تـكون حـكومـته حـكومـة حزب
الـله. واعـتبـر الـتسـمـية أمـر سـخيف...
فـهــذه احلـكـومـة سـتــكـون وجه لـبـنـان
ولن تـكون حكومة فئة سـياسية معينة.
وجـال ديـاب ذو الـتـجـربـة الـسـيـاسـيـة
ـية الـقـصـيرة بـخالف مـسـيرته األكـاد
في اجلــامــعــة األمــيــركــيــة في بــيـروت
حـيـث يـشـغل مــنـصب نـائب رئــيـسـهـا
اجلـــمـــعـــة عـــلى رؤســـاء احلـــكـــومــات
الــــســـــابــــقـــــ وفق مـــــا يــــقـــــتــــضي
الـبـروتـوكول. والـتـقى احلـريري لـلـمرة
األولى بـعد تـكليـفه. وقال مصـدر مقرب
من احلــريــري لــفـرانس بــرس إن تــيـار
ــســتــقــبـل لن يــشــارك في احلــكــومــة ا
ـقـبــلـة. وغـالـبـاً مـا يــسـتـغـرق تـألـيف ا
احلـكـومـة في لبـنـان الـبلـد الـذي يـقوم
نــظــامه عـلـى احملـاصــصــة الــطـائــفــيـة
والـسياسيـة أشهراً عدة جراء اخلالف
بــ الــقــوى الــرئــيــســيــة عــلى تــوزيع

احلـــقــائـب واحلــصـص. ويــبـــدأ ديــاب
الـسـبت اجلـولة األولى من اسـتـشارات
الـتـألــيف مع الـكـتل الـنــيـابـيـة في مـقـر
ـان والــتي قـال إنــهـا ســتـتـوسع الــبـر
ــتـظــاهـرين في ـثــلـ عن ا لــتـشــمل 
الـــشــوارع مــنــذ  17تـــشــرين األول في
حـراك غير مسـبوق بدا عابـرا للمناطق
والـطـوائف مـطـالـبـ بـرحـيل الـطـبـقة
الـســيـاسـيــة مـجـتـمــعـة. وأوضح نـحن
بـصدد حتضـير لقـاءات عديدة بدءاً من
تـظـاهرين ثـلـ عن ا يـوم األحـد مع 
ـثـلـ ـا رفـضــوا اخـتـيــار  الـذيـن طـا
عـنــهم حلـوار الـســلـطـة مــصـرين عـلى
عـفوية حتـركهم. ولن تكون مـهمة دياب
في تـشـكـيل احلـكـومـة سـهـلة عـلى وقع
تـدهور اقتصادي مـتسارع. فهو يواجه

من جـهة حركة احتجاجـات شعبية غير
مـسبوقة تطالب بحـكومة اختصاصي
غـير مـرتبطـة بالطـبقـة السيـاسية ومن
جـهة ثانـية اجملتـمع الدولي الذي يربط
ه دعـمـاً مــالـيـاً لــبـنـان بـتــشـكـيل تـقــد
تظاهرون حـكومة إصالحية. ولم يـبد ا
الـناقمون على الطبقـة السياسية موقفاً
جـامعـاً من تـكلـيف دياب الـذي طالـبهم
ــنــحه الــفــرصــة لــتــشــكــيل حــكــومـة
اســتـثــنـائــيـة. وكــيل وزارة اخلـارجــيـة
األمـيـركـيـة للـشـؤون الـسـياسـيـة ديـفـيد
هـيـل يـلـقي كـلــمـة عـقب لــقـائه الـرئـيس
الــلــبــنــاني مــيــشــال عــون في الــقــصـر
الــرئــاسي في  20 كــانــون األول 2019
في إطــار جــولــة يـجــريــهــا في بــيـروت
وتـــتـــضــــمن لـــقـــاءات مـع مـــســـؤولـــ

مــتــفــرقــة اجلــمــعــة إن هــدفه تــشــكــيل
حـكومة اختصاصي ومستقل تتفرّغ
ــــعــــاجلــــة األزمـــــات االقــــتــــصــــاديــــة
واالجـــتــمـــاعــيـــة أمالً أن يـــتــمـــكن من
تــألــيــفـــهــا خالل شــهــر أو خالل ســتــة
أسـابـيع حـدا أقـصى. وال جتـمع الـقوى
الــســيــاســيــة الـــرئــيــســيــة عــلى شــكل
ــقـبــلــة. واصـطــدم إصـرار احلــكـومــة ا
ـــرشّح األبــرز احلـــريـــري الــذي كـــان ا
لـتـولي رئـاسـة احلـكـومـة عـلى تـشـكيل
حــكـومـة اخـتــصـاصـيــ بـرفض قـوى
سـيـاسـيـة رئـيـسـيـة أبـرزهـا حـزب الـله
الــذي يـريــد حـكــومــة ال تـقــصي فـريــقـاً
. وبــرز اسم ديـاب ســيــاسـيــاً رئــيـســيــاً
بــشـــكل مــفــاجـئ عــشــيـــة اســتــشــارات
الـتـكـلـيف بـعـد اعالن احلـريـري أنه لن
يـكـون مرشـحاً لـتولـي رئاسـة احلكـومة
نــتـيـجــة اخلالف عـلـى شـكل احلــكـومـة
وعــدم حــصـــوله عــلى دعـم الــكــتــلــتــ
ـسيحيـت األبرز في بلـد يقوم نظامه ا
عـــلى الــتـــوافق بــ الـــطــوائـف كــافــة.
وأثـارت تـسمـية ديـاب غـضب منـاصري
احلريري الذين قطعوا طرقات رئيسية
وفـرعية اجلمعة في بيروت وفي منطقة
الـناعـمة جـنوبـها وفي طـرابلس وعـكار
. ويعتبر هؤالء أن شـماالً والبقاع شرقـاً
ــثّل الـطـائــفـة الـســنـيّـة الـتي ديـاب ال 
يـنـتمي إلـيـهـا.  ونال ديـاب تـأييـد سـتة
نـواب سـنّـة فـقط من إجـمالي  27نـائـباً
ان ـثـلون الـطـائفـة الـسنـية فـي البـر
سـتقبل الكتلة بـعد حجب نواب تيار ا
الـسـنـيـة األبـرز أصـواتـهم عـنه مـقابل
دعــمه من نــواب حــزب الـلـه وحـلــيــفـته
ـان نبيه حـركة أمل بـزعامة رئـيس البر
بــري والــتـــيــار الــوطــني احلــر حــزب

الرئيس اللبناني.
ـزرعـة التي تـعدّ وفي مـحـلة كـورنيش ا
ستـقبل في العاصمة من مـعاقل تيار ا
قـطع محـتجون طـريقـاً رئيسـياً وحصل
تــدافع بــيـنــهم وبــ عـنــاصــر اجلـيش
. وجتــــددت الــــصـــدامــــات بـــ ظــــهـــراً

لــبـــنــانـــيــ ويـــتــوقّع ديـــاب أن تــنــال
حـكـومـته الدعم الـكـامل من األوروبـي
تـحـدة مضـيـفاً أعـتـقد أن والـواليـات ا
األمـيـركـيـ عـنـد تـألـيف حـكـومـة بـهذا
الـشـكل سـيدعـمـونـهـا ألن هدفـهـا إنـقاذ
الــوضع في لــبـنــان. وتـزامــنت مـواقف
ديـــاب مع جـــولــة أجـــراهـــا هــيـل عــلى
ـسـؤولـ الـلـبـنـانـي شـمـلت كالً من ا
عـون وبري واحلريري. وقـال عقب لقاء
عـون لــيس لـديـنـا أي دور في قـول من
يــنــبـغي أن يــتــولى رئــاسـة احلــكــومـة
وتـشكيـلها أو باألحـرى أي حكومة إال
أنه حـضّ الــقــادة الــســيـــاســيــ عــلى
إجــراء إصالحـات هـادفـة ومــسـتـدامـة
ـكــنـهـا أن تـقــود إلى لـبـنــان مـسـتـقـر

ومزدهر وآمن.
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كلف حسان دياب ≈U³I²Ý‰∫ سعد احلريري خالل إستقباله رئيس احلكومة ا

Z_alhilly@yahoo.com

wK¼_« rK «Ë ÂöŽù« WOK

wÒK(« b¹“

ديالى
Íœ«Ë qOKł

fOzd « ‚“Q

ـنـصب رئيس ـرشح تـقتـرحه سـاحـات التـظـاهر  لن تـقبل الـكـتل السـيـاسـية 
الـوزراء ألنه يؤدي بـالفـاسدين من أعـضائـها الى احملـاكم والسـجون وغـيرها
ـكـاسب من الـذي يـتـصــورون والـذي  ال يـتـصـورون  فــقـد حتـقـقت لــهم من ا
والنـفـوذ والوجـاهة مـا لم يـخطـر لـهم في بال  والـقبـول به يـعني الـتـقهـقر الى
حـيث كانوا  ومن يُـحصر في زاوية ضـيقة كـهذه له استـعداد لفعل أي شيء
حـتى وان احتـرق األخضـر بـسعـر اليـابس وسـيبـتكـر من الـذرائع ما يـقنع به
ـا يـوغل في الــقـتل واخلـطف ـصـيــر ور نـفـسه وانـصــاره خلـوض مـعــركـة ا
ـاضي واالغـتـيـال وال يـدري ان ذلك يـضّـيق اخلــنـاق عـلى رقـبـته  ولـنـا في ا
ـا خـسره القـريب والـبـعـيـد أمثـلـة يـفـتـرض االعـتبـار بـهـا  لـذا عـليه الـقـبـول 
ا هو فيه  واالنفـتاح على ساحات التـظاهر فقد يكـون بعدها مخرج يـنجيه 
ويـجنب الـبالد حريقـاً محـتمالً شـرارته تلـوح في االفق. كمـا لن تقـبل ساحات
رشح من الكتل السيـاسية يسّوف مطالبهـا ويتستر على الفاسدين التـظاهر 
واجملـرم وتذهـب معه تـضحيـات ساحـات التـظاهـر أدراج الريـاح وكأنك يا
تظاهرين التـنازل او التراخي عن استرجاع أبـو زيد ما غزيت فليس بـوسع ا
ـطـالب وهـذا مـا تـفـرضه أخالقـيـات حق الـشـهـداء الـذي أصـبح في مـقـدمـة ا
ـســاومـة عـلى سـقف زمـني او فـقـرة في هـذا ـقـدور ا الـثـائـرين  واذا كـان بـا
الـقانـون او ذاك بـغيـة حـلـحلـة األزمـة او اخمـادهـا او حتاشـي انفالتـهـا  فأنه
ـغيـبـ  فذاك يـفـقد يـتـعـذر غض الـطرف عن 460 شـهـيدا وآالف اجلـرحى وا
ـنتفـض مـصداقـيتهم  ويـشجع من قـتل الشـباب واآلخـرين على اسـتخدام ا
العـنف ثـانـية في قـمع أي مـطـلب شعـبي مـسـتقـبال بـينـمـا يـتطـلـعون الى وطن
قراطية حقيقية وليست ديكورا  يجري فيه تداول للسلطة خال من تسـوده د
رشح الـدم وال صوت فيه يعلو على صوت اجلمـاهير. ولن  يقبل االمريكان 
في دواخـله ميول إليران  او من الذين يتبـنون منهجها الـعقائدي والسياسي
ألن في ذلك تـعـزيزاً لـنـفـوذ طـهران في الـعـراق ويـعـمل على تـخـفـيف ضـغوط
احلصـار عـلـيـهـا  ويـشـكل نـافذة تـطل مـن خاللـها عـلى الـعـالم  بـيـنـمـا تـريد
نطقة  ن يعرقل مخططاتها بالهيمنة على ا تشديد اخلناق وتطهير الطريق 
ـشـاريـعـها ويـقف حـجرة عـثـرة أمـام حتـويل بـغـداد الى حـلـيف اسـتـراتـيـجي 
سـتـقبـليـة او على أقـل تقـدير حتـييـد قدراتـه ازاء ما يـنتـاب االمة من تـدهور ا
وتـشرذم  فـهم يـدركون تـمام االدراك ان نـهـوض االمة مـدخـله العـراق ولذلك
كان أول عـمود استـهدفته  فـتهاوت بـعده جمـيع األعمدة  فـمعاركـهم القادمة
ا ان ألذ األطعمة تلك التي تطبخ على نار هادئة  أطـول من التي سبقتها  و
ـرشح امـريكي لـذا البـد أن تكـون الـبـدايـة بـقص األجـنـحـة. ولن تـقـبل ايـران 
الهـوى يزيح عنها جمـيع السواتر واحلصون الـتي أنفقت عليـها سنوات طويلة
من الـعمل  وتغدو بـعدها ارضـا مكشـوفة أمام أنـظار الشـيطان األكـبر يفعل
بهـا كمـا فـعل بالـعراق وسـوريا وافـغانـستـان وغيـرها . كـما سـيعـاتب األكراد
ـنصب الرئيس  اذا لم يضع مـصاحلهم بحسبانه ابـنهم البار الذي أوصلوه 
 لــكن مـا عــاد مـسك الــعـصــا من الـوسط نــافـعــا كـمــا نـفع غــيـره من االخـوة
الـرؤساء الذين جـاءت بهم احملاصـصة  للـقصور الـباذخة  ويـعلم ان مسـكها
من أحـد طـرفـيـهـا  يعـني ربـح شريـك وخسـران اآلخـرين  يـخـيل لي انه لـعن
الـيوم الذي كان من ب مطامحه أن يكون رئيسا . وثمة طرف آخر يقبع خلف
ـقـدمـة ـا حـدث لـلــشـركـاء  ومع ان األزمــة لن تـضـعـه في ا اجلـمـيع  فــرح 
بــالـرغم من تـطـلـعه لـهـا  لــكـنه يـظن ان حـصـته من الــثـمـار لن تـكـون قـلـيـلـة 
ستنقع  وأبرزهـا الشماتة بفشل من يـدير السلطة  متنـاسيا انه شريك في ا
وسـيلوحه اذا ما انحرفت األزمة ( من النار طشار) كما يقول مثلنا العراقي .
أزق الذي وقع فيه الرئيس واذا كان في نيته ارضاء كم هـو شائك ا
ُــحــال  اخــتــر يــا فــخــامــة الـرئــيس اجلــمــيع فــذاك من ا
شـخصـا من احملايـدين لرئـاسة الـوزراء  اما قـاضيا او
تصارع استاذا جامعيا وارم بكرة النار في ملعب ا
هدي.  قبل أن حتترق بها كما احترق السيد عبد ا

من جـديد  تؤكد كلية االعالم بجامـعة بغداد  ان العلم واجملتمع  صنوان ال
ؤمل ان يشهد مسرح السالم في يـفترقان  احدهما في خدمة اآلخر  فمن ا
الـكلـيـة  الـيـوم وغـدا  مـؤتـمـرهـا الـعـلـمي الـثـاني عـشر حتـت شعـار (االعالم
ـحـاور عـلـميـة تـسـعى الى نـشـر ثـقافـة تـسـهم في صـيـاغة والـسلم االهـلي) 
الواقع الوطني بعيداً عن التعصب والغاء اشكال العنف والتهميش من حقول
السـياسية والفـكر واالجتماع والتـربية والتعـليم واإلعالم واالتصال.. وبسرور

هم .. ؤتمر ا بالغ تلقيت دعوة للمشاركة في هذا ا
لـقـد اسـتـشـعرت كـلـيـة االعالم  ان الـسـلم األهـلـي هو ركـن اسـاس والسـبـيل
الوحـيـد لبـناء اجملـتمع واحملـافظـة على احلـقـوق الثـابتـة للـمواطن  ولـيس امام
اجلـمـيع سـوى الــعـمل من أجل مـنع تــآكـله  واالصـرار عـلى ثــبـاته  فـالـسـلم
ـعـنى تـعبـر عن مـيل فـطري في أعـمـاق كل إنـسان االهـلي  كلـمـة واضـحة ا
وحتـكي رغبة جامحـة في أوساط كل مجتـمع سوّي وتشكل غايـة وهدفاً نبيالً

جلميع األ والشعوب.. فما اعمقها من كلمة.
وشـخـصــيـا   ال اشـعــر بـاحلـرج  حــ اذكـر انـنــا شـهـدنــا في مـراحل من
حـيـاتـنـا اجملـتـمـعـيـة   حـالـة من اإلنـفالت االمـني  وتـآكال في بـنـيـان  الـسـلم
االهـلي والعـنف وفوضى الـسالح واخذ احلـقوق بـاليـد دون الرجـوع للـقانون
شاكل ..وهـذه الظواهر اخـذت تطل برأسهـا داخل مجتمـعنا مهددة وافتـعال ا
ظاهـر والفتـنة الداخـلية تتـطلب قبل كل شيء امـنه واستقراره وان وأد هـذه ا
مــعـاجلـة اســبـابـهــا ولـيس الـنــتـائج فـقط الن مـن شـأن ذلك عـودتــهـا بـ مـدة
واخرى  وفي حـالـة تفـشـيهـا ستـهـدد البـنـاء اجملتـمعي بـرمـته  فغـيـاب ثقـافة
الـوالء للوطن وتغلـيب ثقافة الوالء لـلحزب او الفئـة او العرق   مؤشرات تؤدي
الى انـقـسـام مـدمـر واسـود  في خـارطـة الــسـلم األهـلي والـبـنـاء اجملـتـمـعي 

وتذهب بالوطن الى الغرق  في مياه ضحلة  بال مستقر .
تمثـلة في مؤتمـرها اجلديد  تـدعو الى البحث عن ان مـبادرة كليـة االعالم  ا
العـنـاصـر الـتي تُـجـمع مـكـوّنـات وأفـراد اجملـتـمع وجـعـلـهـا أسـاس تـمـاسكـهم
ستمدّة من الـقيم الكونيـة حلقوق اإلنسان  مثل االجتـماعي وهي العناصـر ا
عـتقداتها وفي حريّـة الضميـر والعقيدة  لـكلّ فرد وكلّ مجمـوعة في اجملتمع 
ا هي ال تضرّ باآلخرين وال تفرضها عليهم  كونها بنوداً تنظّم أفكـارها   طا

حياة اجلميع .
ـذاهب وال شك  ان تـغـيـيـب  الـسـلم  االهـلي يـؤدي  الـى صـراع الـهـويـات وا
واألعـراق واقـتالع أعـمـدة الـوطن  وتـفـكك اجملـتـمع  واشـاعـة روح االنـانـية
غالبة ذهبيـة .. فاحلذر .. احلذر من العقول احملـشوة بأوهام ا اجملتـمعية  وا
ـتكلسة البـعيدة عن ثقافة وقيم ومشـاعر الكره  والثأر فـبمثل هذه العقول  ا
ـشـترك  ال نـسـتـطـيع احـتـرام الـتـنـوع وقبـول االخـتـالف واعـتـماد الـعـيـش ا
ـستقـبل وال الى  بنـاء مواطن ينـتمي إلى الـعصر.  وال مـندوحة الـسفر إلى ا
ـقــراطــيـة هــو األولــويـة.. من الــقــول  ان بـنــاء الــوطن اآلمن وبــالـطــرق الــد
وبــالـســلم  االهــلي يـتــحــقق مـفــهــوم دولـة  اجلــمـيـع الـتي تــقــوم عـلى احلــريـة
ـسـاواة  ومن ثم تـزدهـر احلـيـاة ويـنـهض اجملـتمع .. وا
هل هـذا حـلم ? بـعـضه كـذلك... وأكـثـره يـجـب أن يـكون
تـخطـيطا وعـزما وعـمال..ثمّ من قال إنّ أحالمـا كهذه ال

جتد طريقا للتحقيق يوما .. ما .
شكرا لكلية االعالم في اجلامعة االم .. بغداد.

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ســوداني اجلــنـســيــة ورعـاة اغــنـام من
ــشـتـبـه بـتـورطــهم بـعــمـلـيــات اخـفـاء ا
مـــعـــلـــومـــات عن وجـــود خاليـــا داعش
ـنـاطـق الـقـريـبـة من وادي كــونـهم في ا
ـنـاطق الصـحـراويـة االخرى حـوران وا
الـتي يختبأ التنظيم فيها). وفي كربالء
اصــدرت الـداخـلـيـة تــوضـيـحـا بـشـأن ,
نصب عـودة اللـواء احمـد علي زويـني 
قـائـد شـرطـة احملافـظـة. واكـدت الوزارة
ان (بـعض وسائل االعالم تنـاقلت أنباء
عن إنـهاء تـكليف الـعمـيد صبـاح سهيل
من مـــنــصــبه كــقــائـــد لــشــرطــة كــربالء
والسـيما ان تكليـفه جاء لتمشيه األمور
حلـــــــ عــــــودة زويـــــــنـي من إجـــــــازته
دني ـرضـية). وبـاشرت فـرق الدفـاع ا ا
بــأخــراج جــثــة الــعــامل بــعــد تــعــرضه
حلـادث مـروع في مـنـطقـة الـشـيخ عـمر.
دني امس ـديـرية الـدفـاع ا وقـال بـيان 
ــدني تـــمــكـــنت من ان (فـــرق الــدفـــاع ا
اخـــراج جــــثـــة عـــامل بــــعـــد ان ســـحق
ـصـعــد بـقـضـبـانه احلـديـد جـمـجـمـته ا
وهـو يـسـتـقـله حلـمل الـبـضـائـع خملازن

البناية).

انـطـلـقت بـإسنـاد طـيـران اجلـيش وقوة
دفـعي الـتابـعـة له). ورصدت اإلسـنـاد ا
الــــقــــوات االمــــنــــيـــــة من خالل جــــهــــد
اسـتـخـبـاراتي حتـرك مـجـمـوعـة مـكـونة
من 5 إرهــابـيـ يـسـتـقـلـون 3 دراجـات
نـاريـة وبـعد دخـولـهم الى احـد األوكار
فـي جـــبـل قــــرة جــــوغ/ قـــاطـع قــــيـــادة
عـمـليـات صالح الـدين تـمت معـاجلـتهم
مـن خالل  مفـرزة صواريخ . وقـال بيان
امس ان (الــضـربــة أسـفـرت عن قــتـلـهم
ـفـرزة مـن رصد جـمـيـعـاً كـمـا تـمـكـنت ا
مــجــمــوعــة أخــرى تــنــوي اخالء جــثث
الـقـتـلى وقد تـمت مـعـاجلتـهم بـصاروخ
). وأفـاد مـصـدر اخـر وقـتل 3 إرهـابـيـ
امـني في قـيادة حـشـد محـافـظة االنـبار
بــاعـتـقـال  20 مــدنـيـا بـيــنـهم سـوداني
ـشــتـبه اجلــنـســيــة ورعـاة أغــنـام مـن ا
بـتورطهم بعمليات ارهابية خالل حملة
ـنـاطق الـصـحـراويـة غربي امـنـيـة في ا
ــصـدر فـي تـصــريح احملــافــظــة.وقــال ا
امس إن (الـقـوات االمـنـية نـفـذت حـمـلة
نـاطق الصحـراوية تـمكنت امـنيـة في ا
مـن خاللها اعـتقال  20 مـطلـوبا بـينهم

بـاحلـشـد الــشـعـبي عـمـلـيـة انـغـمـاسـيـة
ـوصل.وقـالت الـهـيـئة لـداعش جـنـوب ا
فـي بـــيــــان امس إن (الــــلـــواء الــــثـــامن
بـاحلشـد تلقى مـعلـومات استـخبـاراتية
عـن وجـود جتـمـعــات لـداعش في قـاطع
مــسـؤولــيــته بـاحلــضــر تـنــوي تــنـفــيـذ

عمليات انغماسية).
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واكـد ان (قـوة من الـلـواء حتـركـت نـحو
عـــنـــاصـــر داعـش واشـــتـــبـــكت مـــعـــهم
واجـبرتهم علـى الهروب جلهـة مجهولة
واحــبـطت عـمــلـيـتـهـم). واطـلق احلـشـد
الحـقة والـقوات األمـنيـة عمـليـة أمنـية 
قـداديـة بـديالى فـلـول داعش في قـرى ا
وذكـر البيان ان ( قوة من اللواء  24في
ـشاركـة اجليش والـلواء 74 احلـشد و
شـرعـت بـعـمـلـيـة دهم وتـفـتـيش اجلـهـة
الحـقة فلول الـيمنى لـضفة نـهر ديالى 
داعش) مــشـيـرا إلـى ان (قـوة مـشــتـركـة
أخــرى من احلــشــد والــشــرطــة شــرعت
بـتـفـتـيش اجلـهـة الـيـسـرى لـضـفـة نـهر
ديــالى لــتـأمــيـنــهـا مـن تـســلل عـنــاصـر
داعش) ,واردف الــبــيـان ان (الــعــمـلــيـة

مـــذكــرات قــبض صـــادرة عن الــقــضــاء
تـمكن من الـقاء الـقبض على 8 عـناصر
مـن داعـش) واضـــــــاف ان (ثـالثـــــــة من
ــا يــســمى هــؤالء كـــانــوا يــعــمــلـــون 
بــاحلــسـبــة و ٤ مــنــهم بـصــفــة مــقـاتل
بـديوان اجلند واالخير يعمل بالشرعية
دينة). خالل مـدة سيطرة داعش على ا
وفكك مكتب مكافحة اجرام ام الربيع
ـديـريـة مـكـافـحـة اجـرام قـيـادة الـتـابع 
شـــرطــــة احملـــافـــظــــة عـــلى عــــصـــابـــة
مـتخـصصـة بسـرقة الـدراجات الـنارية.
واشـــارالــبـــيــان إنه  (ومـن خالل جــمع
علومات واالدلة واالستعانة بكامرات ا
ـســتـمــرة تـمـكن ــتـابــعـة ا ــراقـبـة وا ا
ـكـتب من الـقـاء القـبض عـلى عـصـابة ا
تــتـكــون من  اربـعــة عـنـاصــر مـتــهـمـ
بـسـرقـة الدراجـات الـنـارية) ,ولـفت الى
(ضـــبط فـي دورهم  تــســـعـــة  دراجــات
مـسروقة وجـاء باعتـرافاتهم االبـتدائية
والـقضائية انهم قاموا بسرقة اكثر من
 40 دراجــة نــاريــة مــخــتــلــفــة االنـواع
ـادة 446 ق حــيث  تـوقـيــفـهم وفق ا
ع). وأحــبــطت قـوة مـن الـلــواء الــثـامن

امس ان (فـوج طـوار الـشرطـة الـثاني
عــشـر الــتــابع لـقــيــادة شـرطــة نـيــنـوى
عـلـومات وبـعـملـيـة نوعـيـة بعـد جـمع ا
االستخبارية الدقيقة وبناءً على اصدار
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اطـــاحت وزارة الـــداخـــلـــيـــة بــعـــدد من
عـنـاصر داعش  في اجلـانب األيـسر من
ـــوصل. وذكـــر بـــيـــان إلعـالم الــوزارة ا
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ـطران عطـالله حـنا رئيس أسـاقفة تعرّض ا
ســبــســطــيــة لـــلــروم األرثــوذكس- الــقــدس
احملــتــلــة حلــالــة تــســـمم دخل عــلى أثــرهــا
ـسـتشـفى وكانت حـالـته حرجـة وقد وجه ا
ـفكر عبد احلس شعبان باسم الباحث وا
ـثــقـفــ الــعـرب رســالـة حتــيـة لــفـيف مـن ا
ــوفـورة وتـضــامن وتــمــنــيــات بــالــصــحــة ا
والــشــفـــاء الــعـــاجل  وتـــمــنى فـي رســالــة
اطــلــعت عــلــيــهــا (الــزمــان) امس الــشــفــاء
ـــوفـــورة والـــعـــودة الـــعـــاجل والـــصـــحـــة ا
الـسريـعـة إلى سـاحـة النـضـال في مـقـارعة
االحـتالل الـصــهـيـوني وأســالـيـبه اخلــبـيـثـة
التي تـريد فتّ عـضد اجملـاهدين وإجـهاض
ــتـهم. واضــاف شـعـبـان فـي الـرسـالـة عـز
(نـشـد على أيـاديكـم بحـرارة ونحن واثـقون
ـمارسات  لن تنـال من ثباتكم من أن هذه ا
وحتـــديـــكـم لـــلـــعــــدو في عـــقــــر داره الـــتي
اغـتـصـبـهـا من أهـلنـا في فـلـسـطـ ونـقدر
عـاليـاً وقـوفـكم إلى جـانب شـعبـنـا الـعراقي
ـتـطلع إلى اإلصالح والـتـغيـير لـيـسهم مع ا
أخـــوانه الــفـــلــســـطــيـــنــيـــ في الـــتــصــدي
لـلـمـشاريـع اإلمبـريـالـيـة والصـهـيـونـيـة التي
تـنـضوي حتت صـفـقة الـقرن أو غـيـرها من

طران التسميات). وكان ا
عــطــا لـــله حــنــا قــد وجه
رســـالـــة صــــوتـــيـــة إلى
شعـبان أعرب فيها عن
تــضـامــنه مـع مـطــالب
الـــشــــعب الــــعـــراقي
وتــــمــــنى لــــلــــعـــراق
اخلـــــيـــــر والـــــعـــــز

والسؤدد.


