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امس أن (الـفـائـزين تـوجـوا بـجـوائز
ــراكـــز االولى لــثــمــاني فــعــالــيــات ا
وزعت بحضور معاون عـميد  الكلية
عــبــد احلــلــيـم عــبــد الــكــر ومــديـر
الـعالقـات العـامـة صـباح الـشـجـيري

وتدريسي وطلبة الكلية).
واضــاف ان (تــســعــة مــحــكــمــ من
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 أقــامت كــلــيــة الــفــارابـي اجلــامــعـة
ــهــرجــان االول لالعالم فــعــالــيــات ا
لتـقو ابداعـات ونتـاجات وكـتابات

طلبة الكلية للفنون االعالمية .
وقـال رئيس قـسم االعالم في الـكـلـية
الـتـدريـسـي نـوري الـزكم لـ(الـزمـان )
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ــسـؤول من سـائــقه  ان كـان حـقــا مـسـؤوال  او أقــرب لـرئـيس أحــكم عـلى ا
سـؤول تسير في الشوارع بحسب هوى عصـابة منه لرجل دولة  فمواكب ا
سواقّـهـا  يشـيعـون الـفوضى ويـربـكون الـنـاس  وينـتهـكـون النـظـام  أحيـانا
واكب وكأن أحدا يطاردها  بينما هي في مناطق آمنة  ومع تشـعرك حركة ا
ـسؤول ـكتظـة بالـسيـارات أصال  لكن ا عبـث هؤالء السـواق في الطـرقات ا
ا الذين فـيها ال يحـركون ساكـنا  بينـما يفتـرض بهم وضع حد لهـذا العبث 
اذج في تـطبيق الـنظـام وااللتـزام بآداب الطـريق  لكي نـتعـلم منهم يجـعلـهم 
احتـرام القـانون وضـبط السلـوك والتـحكم بـاالنفعـاالت  ال ان يشـتم سواقهم
ــكــان   ويـــزيــدون الــفـــوضى بــبــعض أل زعـــيق ســيــاراتـــهم  ا الــنــاس  و

االطالقات النارية  طبعا هؤالء موظفون يقومون بخدمة عامة .
سـؤول تـنم عن افـتقـاد الكـثير ان الطـريقـة التي يـقود بـها الـسواق مـواكب ا
مـنـهم الى االخالق  وانـعـدام أي مـسـتـوى ثـقـافي  وتـراجع مـريع فـي الذوق
سـؤول عنهـا بداللة تـكرارها  يـكشف عن عدم سـيطرته العـام  اما سكـوت ا
ـا يكشف عن روح ساديـة تتلذذ بآالم علـى السائق  او قبوله بـاالستعراض 
الــنـاس  او الـظن ان ذلك يـضـفي الـهـيـبــة عـلى شـخـصه الـكـر  وهـذا قـمـة
ـسـؤول يـنــدرجـون في مـرتـبــة واحـدة أحـيـانـا اجلــهل  ويـبـدو ان الـســائق وا
ولـيس من فوارق بـيـنهـمـا  أي اذا قدر لـهـما تـبـادل األدوار  وهذا مـا صار
متاحا في أيامنا هذه  فان النتائج واحدة  بينما الناس  أصناف وأجناس .
والن للـسـواق حـظوة ال تُـضـاهى لدى مـسـؤوليـهم  لـذلك يـنصح الـبـعض بأن
ـــســؤول يـــحـــدث من بــابـــ ال ثــالـث لــهـــمــا  الـــســائق الـــدخــول الـى قــلب ا
.فـلـهـمـا أسـالـيب ال ـشـكـالت  والـســكـرتـيـرة   ومن هـذا الـبــاب تُـحل أعـقـد ا
كن لك سبـر أغوارها  وألنهمـا كذلك  فال تستغـرب أفعالهما تعـرفها  وال 
ؤسـسة بشـكل يغـدو معه عمـوم الناس ال قـيمة التي تـطول كل من يـعمل في ا
ـسـؤول  واال لـتـذكـر ان الـراتب الـذي يـتـقـاضـاه رأس كل شـهـر لـهم بـنـظـر ا
مدفـوع من هؤالء الناس البسـطاء  ويفترض ان يأخذ حتـية لهم صباح مساء
 ال ان يـتسـلط عـليـهم  ويـترك حـبل سائـقه عـلى الـغارب  واذا كـان ال يؤمن
بـهــذا الـقـول  فـمــعـنى ذلك انه اغــتـصب مـنــصـبه اغـتــصـابـا  وهــكـذا تـفـعل
العـصـابـات  وال نـريـد له ان يـكـون هكـذا ابـدا  فـهـو مـعـلم وان كـانت مـهامه

مختلفة .
يوحي بـعض السواق للمسؤول انهم حريصون أكثر من غيرهم على حياتهم
ـسـؤوليـة  ولـكن نريـد سـلوكـا مـنضـبـطا  نعم هم يـتـحمـلـون جـزءا من هذه ا
وبحـسب ما تقتـضيه الضرورة  وعنـد ذاك لن يلومهم أحـد  بل سيحصدون
من الثـناء ما يُعلي مراتبهم  ويُشعـر الناس بأمانتهم واخالصهم  ولكن على
سؤولة عن رسم سـؤول أن يعرف ان سـائقه بوابـة مهمـة للعالقـات العامـة ا ا
صورة ايـجابية عـنه في أذهان الناس  وتـعزيز هذه الـصورة على بـساطتها 
سؤول فحسب  بل من شأنها تعميق الشعور لهـا بالغ األثر ليس للشخص ا
سؤول وحرصه وتواضعه وأدبه كفيل ان بنزاهـة ا بـوالء الناس للوطن  فاال
ــبـادرات بــزرع حب الــوطن في الــنـفــوس  فــالــتـضــحــيــة بـالــنــفس واطالق ا
التـطوعـية وحتـمل الشدائـد ومواجـهة اخلـطوب مرهـونة بـقوة هـذا الوالء  وما

أحوجنا اليوم لتعزيزه .
مـرة سألت رجل مـرور رفع حاجـزا عن اسـتدارة مـغلـقـة أمام سـيارة مـسؤول
ثل ? فأجابني سؤول باالستدارة ولم تعاملني با غيـر كبير: لم سمحت لهذا ا
بــالـقـول :( الـوطن خـربـان حــجي )  ال نـريـد لـهـذه الـقــنـاعـات ان تـتـرسخ في
النـفـوس حـتى وان كان الـوطن لم يـسـترد عـافـيته بـعـد  كـيف جنعل الـسـلوك
صادرا عن أهـمية النـظام للحـياة وليس بسـطوة القانـون ? ال نريد ارجتاال في
تطـبيق النظام  نأمل بـتنفيذ حرفي له ثمـة أشخاص يجهلون
دمـرة ألفـعـال يـظنـون انـهـا بـسـيطـة  فـتـراكـمات اآلثـار ا
الـبـســيط قـد تـؤدي الـى كـارثـة . لــذلك البـد من تــثـقـيف
العـاملـ في دوائرنا وبـانتظـام على كيـفية الـتعامل مع
الـناس  فاألوطان ال يـحميـها سوى من يـشعرون انهم

مواطنون حقا  .
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بــــيـــروت في مـــوسم االنـــتـــخـــابـــات
تختلف كـثيرا عن بـغداد! على الرغم
من الـتـشـابه في نـتـائج االنـتـخـابات
لــلـــبـــلـــدين (ال غـــالب وال مـــغـــلــوب)
و(اعـــادة انــــتـــاج الــــشـــخــــصـــيـــات
واالحــزاب الــسـيــاســيــة) وفق مــبـدأ
(الـتـوازن) ألن االنـتـخـابـات لو كـانت
ـا أستمر احلال تفرز اغلبـية واقلية 
ـدة من دون في لـبــنـان طــوال هـذه ا
اضـطـرابـات امـنـيـة! مـا يـخـتلـف هو
نـــوع الــــتـــســـويـق االنـــتــــخـــابي او
الدعـايات االنتـخابـية فـفي بيروت ال
ـرفـوعـة تـرى الـفـوضـى والالفـتـات ا
باحلـديـد تـمأل الشـوارع كـما هي في
بــغــداد وحتــدث االضـرار مـن جـراء
ســـقـــوطــهـــا عــلـى الــشـــوارع مع كل
زخات مـطـر او عواصف تـرابـية في
بيروت يوجـد التناسق في مـلصقات
وعبارات جتعل من يطلع رشح  ا
عليـها يظل يـرددها مع نفـسه ومنها
(هـمـنـا مـو مـثل هـمـهم) وغـيرهـا من
ثـابة عـتاب وزعل لـصقـات الـتي  ا
ـرشـحــ وسـلـوكـيـاتـهم بـعـد عـلى ا

ان. قاعد البر الفوز 
في بيروت حتى لو كانت زيارتك من
اجـل الـــعـــمل او حـــضـــور مـــؤتـــمـــر
تستـطيع ان تـستغل الـليل بالـتسكع
في شـــارع احلـــمــرا وهـــو يـــوفــر لك
تعة والترفيه واللبنانيون قادرون ا
البس حتى ان يجـعـلونـك تشـتـري ا
لـــو كــنت قــد قــررت مــســبــقــا بــعــدم
التبـضع وكذلك تتـناول وجبـة عشاء
خـفيـفـة على الـرغم من انك قـد تـكون

غير جائع!
لــــفت نــــظـــري فـي اكـــثــــر من زيـــارة
لـــبـــيــروت مـــطـــعـم صــغـــيـــر اســـمه
(ســنـــدويج ونص) دائـــمــا مــزدحم 
قـررت مــعـرفـة مـاذا يــعـني سـنـدويج
ونص طــلــبت كــفــته اخــذوا اســمي
(كـأنـنـي اجنـز مـعـامـلــة) بـعـد دقـائق
كنت امـسك بسـندويج كـفته صـغيرة
الـلـحم  ال يـذكـر فيـهـا الـلـحم  لـكـنـها
قـبالت ! ويبدو لي لـؤة با طيبـة و
مــــــعــــــنى ســــــنــــــدويـج ونـص بـــــإن
الــسـنـدويـج كـبـيــر ولـيس مــا ذهـبت
الـيه وهو طـلب سـنـدويج يعـطـونني

مع نصف سندويج اضافية!
الـلــيل في بـيـروت جــمـيل  والـهـواء
مــــنـــــعش واحملالت والــــســــيــــارات
والـنـاس يجـهـزون انـفـسـهم خلوض
واعــتــقـد ــانــيـة  االنــتــخـابــات الــبـر
الـنـتــائج مـحـسـومــة وفق لـلـمـنـاطق

لـــلــقـــوائم الــكـــبــيــرة فـي ظل غــيــاب
وشعارات مثل البرنامج االنتـخابي 
ـــنـــتـــشـــرة في (اخلـــرزة الـــزرقـــاء) ا
بــيـروت وهي رمــز انـتــخـابي لــتـيـار
ستقبل يـقال أنها (تمـيمة رومانية ا
ـة يــقـصــد واضــعـهــا تـقــيـة من قــد
احلسد) اما شعار والرمز االنتخابي
حلزب الـله (االمن مقـابل التـصويت)
فـهـو يـثـيـر ايـضـا جدال فـي االوساط

االنتخابية اللبنانية!
المح الغريبـة للتحـالفات ب ومن ا
الكتل واالحزاب هنـاك حتالفات على
(القـطعـة) اي حتالف بـ حزب في
دائرة انـتـخابـيـة وتنـافس بـ نفس

احلزب في دائرة مالصقة لها.
احلـزب الـشــيـوعي الـلــبـنـاني يـدخل
االنـــتــخـــابــات وهــو غـــيــر راض عن
قـانـون االنتـخـابـات فـهـو يـدعو الى
النـسبيـة في قانـون االنتـخاب وعلى
أساس لبنان دائرة انـتخابية واحدة
(خارج الـقـيد الـطـائفي) وهـذا يـشبه
مــا يــدعـــو الــيه احلــزب الــشــيــوعي
الـعــراقي من اعـتــبـار الــعـراق دائـرة
انـــتــــخــــابـــيــــة واحــــدة ألن احلـــزب
كن الـشيـوعي في الـعـراق ولبـنـان 
ـــنـــاطق ـــدن وا ان يـــوجـــد فـي كل ا
وليـس كمـا هي االحـزاب الديـنـية او
ـذهبـيـة تتـركـز في امـاكن جتمـعـها ا

السكاني!
قائمـة (صوت واحد لـلتغـيير) والتي
تـــضم حتـــالـف احلـــزب الــشـــيـــوعي
اللـبـناني ومـنظـمـة العـمل الشـيوعي

ومــوفق عــبــد الــوهــاب مـن الــفــنـون
اجلميلة ).

واوضح الزكم ان(الصـحافة كـان لها
دور في التـحكـيم ايـضا حـيث شارك
الصـحفـيـون طه جزاع  وزيـد احللي
وطــارق اجلــبــوري وحــســام احلــاج
وحتــــــســـــــ طه فـي الــــــلــــــجــــــنــــــة

التحكيمية).
وتابع ان (الطالبة
هــاجـــر عــبــد الــله
حــــــصــــــلت عــــــلى
ـــــرتــــبـــــة االولى ا
جلائزة الـتدريسي
ــــقــــدادي كــــاظـم ا
لـلمـقـال الـصـحفي
وفــازت الـــطــالــبــة
هـالـة عـلي عـمـران
ــركـــز الـــثــاني بـــا
ووسـن شــــــــاكــــــــر
ــركـــز الـــثــالث بـــا
فـيـمـا فـاز الـطـالب
حـــســــ مـــحـــمـــد
ركز االول كاظم با
جلائزة الـتدريسي
حازم عبـد احلميد
عـن الـــــتــــــقـــــريـــــر
الـــــتــــلــــفــــزيــــوني
ـــركـــز الـــثـــاني وا
مــــنــــاصـــفــــة بـــ
الـــطـــالـــبـــ كــرار
ســالم وعــــــــــــــــــلـي

نصر).
واضـاف الــزكم ان
(جائزة الـتدريسي
عبد احلميد جاعد
للـتقـرير الـصحفي
فـازت بهـا الـطـلـبة
ركز اية اخلالـدي با

ـركز الـثاني االول ونبـراس عـامر بـا
ركز الثالث اما جائزة وكرار علي با
الــتـدريـسي قــادر الـشـرع لــلـتـغــطـيـة
ــركــز االول الــتــلــفــزيــونــيــة فــاز بــا
ـركـز الـثـاني الـطـالب عـمـر حـيـدر وا
ـركز الـطـالـبـة زهـراء عـبـد االمـيـر وا
الـــثــــالث الــــطـــالـب ســـيف صــــبـــاح
).وكــشــفت وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي
والبحث الـعلمي عن تـوجههـا لقبول
الراغـبـ في احلـصول عـلى شـهادة
هـني في مجال االعالم من الدبلـوم ا
خـريــجي االخـتــصـاصـات اخملــتـلـفـة
ــتــلــكــون خـدمــة ال تــقل عن الــذين 
ـــؤســــســـات عـــشــــر ســــنـــوات فـي ا

االعالمية. 
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ـــتــحــدث الــرســمي لــلــوزارة وقــال ا
حــيـدر الــعـبــودي في بــيـان أمس إن
(الوزيـر عـبد الـرزاق الـعيـسى ناقش
ـشــروع في اجـتــمـاع هـيــئـة الـرأي ا
وافقة على بلورة االليات وحصلت ا
بـالتـنـسيق مـع اجلامـعـات العـراقـية
الــتي تــتــوفــر فــيــهــا دراســة االعالم
بــــخــــصــــوص قــــبــــول الــــراغــــبــــ
بــاحلــصــول عــلى شــهــادة الــدبــلـوم
ـــــهــــنـي في االعـالم من خـــــريــــجي ا
االختصاصات اخملتلفة العامل في
ؤسـسات االعالمـية ولـديهم خـدمة ا
مـهــنـيـة ال تـقل عـن عـشـر سـنـوات ),
وأضاف أن (القبول سـيكون اعتبارا
من الــــعــــام الـــدراسي 2019/2020
على وفق ضوابط القبول التي تعلن
فـي حــيــنـــهــا). وتــابع الـــبــيــان ان (
الـــعــيــسـى  وجه اجلــامــعـــات كــافــة
بـاسـتـكـمـال مـتـطـلـبـات االمـتـحـانات
قرر انطـالقها في السابع النهائـية ا
والـعـشـرين من الـشـهـر ايـار اجلاري

وتوفير مستلزماتها اللوجستية).

ـيـ واخلـبراء اشـرفـوا على االكاد
تـقـســيم اعـمـال الـطـلــبـة في الـفـنـون
االعالمـيـة اخملـتـلـفة حـيث شـارك في
التحكيم التدريسي ماهر مجيد من
كليـة  الفـنون اجلمـيلة وايـثار طارق
من اجلــامــعــة الــعـراقــيــة وعــاصــفـة
موسى من وزارة الشبـاب والرياضة
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واضــــاف ان ( الـــــعـــــيــــسـى تــــرأس
اجتماع هيئة الرأي حيث أكد أهمية
ـسـتلـزمات الـتي توفـر بيـئة توفـير ا
مــنــاســبـة ومــقــبـولــة لــلــطـالب ألداء
قرر انطالقها االمتحانات التي من ا
في الــسـابع والـعــشـرين من الــشـهـر

احلالي ).
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مــشـيــرا الى (صالحــيــة اجلـامــعـات
ــوعــد ضــمن ســقف بــتــقـــد هــذا ا
زمـــنـي ال يـــتـــجـــاوز ثالثـــة ايـــام مع
مــراعــاة أن عــدد أيــام االمــتــحــانـات

يكون ضعف عدد الدروس). 
واعــلـنت الــوزارة عن تــعـديل مــوعـد
ــتـــقــدمي االمــتـــحــان الـــتــنـــافــسـي 
الـدراســات الـعـلــيـا لـلــعـام الـدراسي
2018/2019 الــى اخلـــــــــــــــــــــــامــس
ـــقـــبل. والـــعـــشـــرين مـن حـــزيــران ا
واضــاف الـــعــبـــودي ان إن (تــعــديل
عـلن سـابقـا جاء في سـياق وعـد ا ا
فك تـزامن االمـتــحـان الـتـنـافـسي مع
امتـحان الـبكـالوريـا لطـلبـة السادس
االعـــــــــدادي الــــــــذيـن ســـــــــيــــــــؤدون

امتحاناتهم في اجلامعات).
 وأضـــاف أن الـــعــيـــسى وافـق عــلى
تـغـيـيـر مـوعـد االمـتـحـان الـتـنافـسي
تقدم لـلدراسات العليا اخلاص با
فـي اجلـــامـــعـــات لـــلـــعـــام الـــدراسي
2018/2019 إلـى يــــــوم اخلـــــــامس
ـقـبل بـدال والـعـشـرين مـن حـزيـران ا
من الــرابـع والــعــشــرين من الــشــهــر
ـتـاحـة نـفــسه وان  الـتـخـصــصـات ا
لــلــتــقــد بـلــغت 1709 تــخــصــصـا
مــــوزعـــة بــــ الــــدبــــلــــوم الـــعــــالي
ــاجـــســـــــتــيــر والــدكــتــوراه وأن وا
الــــقـــــبــــول ســــــــــــيـــــتم عـــــلى وفق
الــضـوابط والــتـعــلـيــمـات وبــحـسب

االستحقاق).
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انية  ومع اقترابها  زادت اخملاوف من اتساع اقتـرب موعد االنتخابات البر
تـصارع " في حـلبـة التـنافس على ظـاهرة ( الضـرب حتت احلزام ) بـ " ا

قبل .. ان ا الفوز  والظفر بعدد اكثر في  مقاعد البر
ان التـنافس  حالة ايجابية  ح تخـلو من الضغينة  وااليذاء  فهي صورة
تواصل وسبيل لتوجيه األبصـار إلى أعمال اخلير  للفرد واجملتمع  للـبذل ا
ومشـاريع راقية لبناء دولـة حديثة تنـسجم مع موروثها ومكـانتها في التاريخ 
ومــسـايـرة لألفق احلــضـاري الـذي يـلف عــالم الـيـوم في الـصــنـاعـة والـزراعـة
والتـعلـيم والـثقـافـة ... لكن مـا نلـمـسه حالـيـا من حالـة " التـنـافس " ب مـعظم
االشخـاص والكـتل والقـوائم االنتـخابـية  ال يـنسـجم مع الشـفافـية وبـعيد عن
فـترض بـشعب واحـد  يسـعى الى دخول مـرحلـة تأسيس االخوة والـصفـاء ا

عاني .. دولة مكتملة االركان بكل ا
ـرشـحـ  ـراحـل االنـتـخـابـيـة الـســابـقـة  كـنـا نـشـاهــد تـمـزيق صـور ا في ا
والتمثيل بها  وتصريحات اعالمية  نارية تقوم بها اطراف العملية السياسية
  السـيما بـ الوان الـطيف الـسيـاسي  فكل " طـيف" يكـيل االتهـامات الى "
الـطيف" اآلخـر  وكان من نـتائج ذلك تـمزيق وحـدة اجملتـمع العـراقي  آثارها
باقـيـة حتى الـلحـظة   بـحث نـرى جمـاعة هـذا " الطـيف " تـنابـز جمـاعة ذلك "
الطـيف " ... وأخـذنا نـسـمع اشكـاال مـقرفـة من الـعبـارات الـتي تشـكل مـعاني
عـروف بـتـواده ووحدة البـغـضـاء والـتفـرقـة بـ مـكونـات الـشـعب الـعراقـي  ا

ذهب. مشاعره جتاه الوطن بغض النظر عن الطائفة والعرق وا
 نعم ان الـوطن كلمة صغيرة  من خمسة أحرف لكـنها تختصر معاني الدنيا
كــلــهــا  فــهــو  الــتــاريخ واألمــان واحلــضن رغم كل عــيــوبه الــتـي رســمــتــهـا
اجلغـرافية  هـو الذي يـسكنـنا  وكلـما ابـتعدنـا عنه ازداد احسـاسنا به وزاد

ارتباطنا به..
ـنـافـسـة " احلـالـيـة  الى رمـوز الـطـيف الـواحـد  والـبـيـئـة ان انـتـقـال حـالــة " ا
الـواحدة  وتـطورهـا الى  "صـراع " مخـيف  يؤدي الى تـشـظي خطـير  يـنذر
بخـيـبـة أمل مجـتـمـعيـة  فـحـ انظـر الى مـا يـبثـه االعالم  وما تـنـقـله وسائل
رشـح  التي حتمل عـبارات تصل الى حد االتـصال اجلماهـيري  وصور ا
ثلي الطيف السـذاجة  اشعر بـالقلق  فنحن ازاء اجـواء من عدم الثقة بـ 
ذهب الواحد   فكيف احلال اذا طال االطياف االخرى  وهنا ال الـواحد  وا
شاركة اسـتثني احدا  فالكل يريد اخـتزال الوطن في رؤيته ....  فأين روح ا

العامة ?   
ال ابــخس حق  مـن يـرى في ذاتـه  انه اكـثــر تــمــثـيال  واعــمق رؤيــة في بــنـاء
الــوطن  لــكـني اقــول ان هــذا الـشــعــور يـجب ان ال يــدفــعـنــا ان نــبـخس حق
االخــرين في فـهم رؤاهم .. فــهم شـركـاء في مـحــبـة الـعـراق . فــالـتـنـافس بـ

األنداد ينبغي ان يسلك طريق احلب واالحترام وليس احلقد واالمتهان.
كــلي أمل  ان يــعي من يــتــصـدى لــلــعــمـلــيــة الــسـيــاســيـة
ـشاعر ـقبلـة   ضرورة الـتمسك بـضبط ا ـرحلتـها ا
وتــنـقــيـة الــقــلب  وإخالص الـقــصـد لــئال يــنـتــقل هـذا
الـتــنــافس من زاويـة  "الــضـرب مـن حتت احلـزام" الى

فوقه..!

ايـهمـا افـضل للـتـغيـيـر كونـنـا ضمن
ـعـارضة! احلـكومـة او في صـفـوف ا
في لــبــنـان هــنــاك من يــرشح نــفـسه
ـثل وتـكـون دعـايـته واضـحـة فـهـو 
ــــعـــارضـــة) قـــبل الـــفـــوز او عـــدم (ا
الــــفــــوز!وهـــــذا فــــرق آخـــــر فــــمن ال
يـستـطـيع ان يـضـمن احلـصـول على
قـاعد الـتي تـؤهله ان يـكون مـؤثرا ا
فـي احلــكــومــة عــلــيـه ان يــقــرر قــبل
خـوض االنـتـخــابـات بـإنه من ضـمن
ـانـيـة واعــتـقـد بـإن ـعــارضـة الـبــر ا
ـــواطـــنــ اصـــوات الـــنـــاخــبـــ وا
الـغــاضـبـ عــلى احلـكـومــة والـكـتل
الــســيــاسـيــة الــتي تــمــثـلــهــا سـوف
يـتـجـهــون في انـتـخـاب من يـعـارض
الــنـــظـــام الـــســـيـــاسي الـــفـــاشل في
الـــعـــراق فال يـــعـــقل ان نـــطـــلب من
اجلـمـاهـيـر ان ال تـنـتخـب (اجملرب ال
يجرب) وبنفس الوقت هناك احتمال
ان نـتحـالف مـعـهم بـعد االنـتـخـابات
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ـانـية لم يـبق عـلى االنتـخـابـات البـر
في لـبـنـان اال يـوم  6ايار  ونـحن
نــســتـــطــلع الــقـــوائم االنــتـــخــابــيــة
ـانـيـة ـقـاعـد الـبـر ـتـنـافـسـة عـلى ا ا
وعددها  128مقعـدا لفت نـظري بإن
قـانون االنـتـخـابات فـي لبـنـان يـشبه
قانون االنتخابات في العراق (دوائر
انتـخابـيـة متـعددة) واخـتيـار الفـائز
حــــسـب (احلــــاصـل االنـــــتــــخـــــابي)
و(الصوت التفـضيلي) ووجود نفوذ

ذهبية الم اقل كونات الدينية وا وا
لكم هناك تـشابها بـصعوبة الـتغيير!
ـزحون حتـى ان بعض الـلـبنـانـي 
قــائــلــ (هل هــنــاك ضــرورة ألجـراء
االنتخابات ? إذا كان الوضع سيبقى

على حاله)!!
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من الـضاحـيـة اجلـنوبـيـة في بـيروت
تؤكـد الدعـايات االنـتخـابيـة جاهـزية
جـــمــاهــيـــر حــزب الــلـه وحــركــة امل
لـلـمـعـركـة االنـتـخـابـيـة وبدعـم حلزب
ـقارنة الله غيـر مشـروط من ايران با
ـــــنــــاسـب حلــــزب غــــيـــــاب الـــــدعم ا
ـــســـتــــقـــبـل (احلـــريـــري) مـن قـــبل ا
السعوديـة وتلك العالقـة التي تأثرت
ا حـدث لـلحـريـري من احتـجاز في
السـعودية ومع هـذا فإن لـيس هناك
تـغـيــيـر يـجـري عـلـى اتـفـاق الـطـائف
! والذي مـضى عـليه عـشـرات السـن
ومـهمـا كـانت النـتـائج فال يـصبح اال
سنـيـا في رئاسـة الوزراء ومـسـيحـيا
كرئيس لـلجمـهورية وشـيعيـا رئيسا
بل قــد تـتــكـرر نـفس جملـلـس الـنـواب
االســمــاء من دون تــغــيــيــر! فـي هـذه

ناصب الثالثة!! ا
من مالمح الــدعـايــة االنـتـخــابـيـة في
الضـاحيـة هنـاك صور كـبيـرة حلسن
نـــصـــر الـــله مـــبـــتـــســـمـــا  وعـــبــارة
(عــمــنــشــوف الــدني كل مــا تــضــحك
احــلى) بـاالضــافـة الـى صـور لــزعـيم
ــان (نــبـيه حــركـة امل ورئــيس الــبـر
رشـح من حركة بري ) مع بعض ا

امل.
آلحظنا ظاهرة تفتـقد اليها الدعايات
االنــتــخــابــيــة في بــغــداد وحــتى في
ان العراقي على الرغم من مرور البر
 15ســنـة عــلى سـقــوط نـظــام صـدام
عـارضة الـعراقـية واستالم اقـطـاب ا
الشيعـية والسنـية والكرديـة السلطة
ـقـراطـيـة في الـعــراق واعـتـمـاد الــد
ــانــيــة في ظل غــيــاب كـتــله او الــبــر
ـانـي مـعــارض لــلـســلــطـة! حــزب بــر
وحــيـنــمــا اجـتــمـعــنـا مــجـمــوعـة من
الـكـتاب مع قـيـادة احلـزب الـشـيوعي
لتفسير التحالف مع التيار الصدري
فـي ســــائـــــرون وجــــهـت ســــؤاال الى
الــرفـيق مــفـيــد اجلـزائــري فـيــمـا اذا
كـانـت هـنـاك مــقـاعـد لــسـائـرون ومن
ضــمــنــهـــا لــلــحــزب الـــشــيــوعي هل
ـانــيـة ام ســتـشــكـلــون مـعــارضـة بــر
ـشاركـة في احلكـومة? كانت اللـجوء 
اجـــابـــته بـــأن هــذا الـــســـؤال ســابق
ــــفــــروض ان نـــرى ألوانه  ألن مـن ا
ا نتائج االنتـخابات وحجم الـكتلة 
حصلت عليه من مقاعد ومن ثم نقرر

والتـحالف الـشيوعي وطـليـعة لـبنان
الــــعـــربـي االشــــتــــراكي والــــيــــســـار
الحظ ان احلـزب من ا ــقـراطـي الـد
الــشـيـوعـي الـلـبــنـاني بــقـيــادة "حـنـا
غـريب" قـد حـسـم امـره في الـتـحـالف
ـتــشـابـهــ عـلى خالف احلـزب مع ا
الـــشــيــوعـي الــعــراقي الـــذي اخــتــار
الــتـحــالف مع اخملــتـلف مــعه فـكــريـا
لـــكــــنه مــــتــــــــفق مــــعه في الــــرؤيـــة

الوطنية!
"حنا غريب" يـقول ليس هدف احلزب
الـشــيـوعي هـو ادخـال الــشـيـوعـيـون
ـــان بل نـــســــعى الى دعم الـى الـــبـــر
عـارضـ الـذين كـانوا في اصـوات ا
ـان  فشعار الشارع لـنقلـهم الى البر
قائـمة صوت واحـد للتـغيـير هو (من
الشـارع الى صنـاديق االقتـراع) وهو
ال يـــــخـــــتــــــلف عـن ســـــبـب حتـــــالف
الـــشـــيـــوعي الـــعـــراقي مع الـــتـــيـــار

الصدري والذي انبـثق من تنسيقات
ـظاهرات في ساحة االحتجاجات وا
ـدة تـزيــد عن الـســنـتـ الــتـحـريــر 

احلــزب الـشــيـوعي الــلــبـنــاني يـرفع
شعار دولة علـمانية ال طائفـية بينما
يــرفع احلــزب الــشــيـوعـي  الـعــراقي
ــواطــنـة - ال دولـة مــدنــيـة  –دولـة ا
ـذهبـية للـمـحاصـصة الـسيـاسـية وا

والقومية!
مـرشح احلـزب الـشـيـوعي الـلـبـنـاني
عن اجلــنــوب دائـرة الــنــبـطــيــة عـلي
احلاج عـلي قـال في جتمع انـتـخابي
"لم يعـد جائـزا أن نـتذمـر ثم نتـهاون
او نتسامح لم يعد مفهوما ان نشكو
سـؤولية اولئك ثم نعيـد الى موقع ا
الذين كانوا وسيبقون سبب شكوانا
كن ان يتـوجه  هذا الكالم الى (اال 
 الـنـاخـبـ في الـعراق)  –اجملرب ال
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