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{ انــقــرة (أ ف ب) - رحـب الــرئــيس
الـــتــركي رجـب طــيـب إردوغــان امس
الــثالثــاء بـقــرار الـغــاء االنــتـخــابـات
البـلديـة في اسـطنـبول الـتي خسـرها
ـــعـــارضـــة حـــزبه فـــيـــمــــا تـــبـــحث ا
ـقـبــلـة بـعـد قـرار اســتـراتـيـجـيــتـهـا ا
إعادة تـنظـيم االقـتراع الـذي اعتـبرته

وقراطية. مساسا بالد
وكان حزب الـعدالة والتـنميـة بزعامة
إردوغـان قـد خـسر انـتـخـابـات بـلـدية
ــدن في تـركــيـا اســطـنــبــول أكـبــر ا
عـارضة بفـارق ضـئيل أمـام مـرشح ا

ة. ورفض اإلقرار بالهز
œU  ‰uBŠ

وقال إردوغان خالل اجتـماع العضاء
ـان "نــعـتــقـد بــصـدق حــزبه في الـبــر
بـحــصـول فـسـاد مـنــظم ومـخـالـفـات"
مـضيـفـا بأن قـرار إعـادة االنتـخـابات

"أفضل خطوة" للبالد.
ومـن نـــاحـــيـــتـه دان حـــزب الـــشـــعب
اجلــمــهــوري قـرار الــلــجــنـة الــعــلــيـا
لـالنــتـــخــابـــات اإلثـــنــ بـــوصــفه "ال

وقراطي وال شرعي". د
ويـــعــقـــد مـــرشح احلــزب أكـــرم إمــام
أوغلو الذي أبطلت جلـنة االنتخابات
فـوزه بـرئـاسـة بـلـديـة اسـطـنـبـول في
انــــــتــــــخــــــابــــــات  31آذار/مــــــارس
اجـتـمـاعــات مع شـركـاء في االئـتالف
ــنـاقــشــة االسـتــراتــيـجــيـة الــثالثــاء 

قبلة. ا
واعتـبرت خـسـارة اسطـنبـول عصب

االقـتـصـاد في الـدولـة وأكـبـر مـدنـهـا
صفعـة حلزب العدالـة والتنـمية الذي
دينـة طيلة  25عاما. حكم وأسالفه ا
كـمـا شـكل ذلك نـكـسـة غـيـر مـسـبـوقة
ديـنة الردوغان الـذي نشـأ في هـذه ا
وأصبح رئيس حكومة ثم رئيسا بعد

أن تولى رئاسة بلدية اسطنبول.
وألقى إمام أوغلو وهـو رئيس بلدية
سابق مساء اإلثن خـطابا حماسيا
أمـــــــــام االالف مـن أنــــــــــصــــــــــاره في
اســطــنـــبــول وعــدهم فــيه بــاخلــروج
رتـقبة أقوى في انـتخـابات االعـادة ا

في  23حزيران/يونيو.
ا تشعرون باالستياء لكن ال وقال "ر
تـفـقـدوا األمـل" فـيـمـا خـرج االالف من
أنـصــاره إلى شــوارع حي كـاديــكـوي
الـراقـي لالحـتـجــاج عـلى قــرار جلـنـة
االنـتخـابـات.وقـال عـلي يـاماتش (60
عـــامــــا) وهـــو صـــاحـب مـــتــــجـــر في
ـوقراطية اسطنـبول "إنه انهـيار الد
تهاويـة في تركيا. الـعمليـة القادمة ا

محكوم عليها بأن تكون أسوأ".
ـــانــيــا قــال وزيــر اخلــارجــيــة وفي أ
هـايـكـو مـاس الـثالثـاء إن قـرار إعادة
انــتـخـابــات بـلـديــة اسـطـنــبـول "غـيـر

شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا".
كـــمـــا دعـــا االحتـــاد األوروبي جلـــنــة
االنتخابـات إلى تقد اسـبابها "دون

تأخير".
وقــــالت وزيــــرة خــــارجـــيــــة االحتـــاد
األوروبي فـيـديـريــكـا مـوغـيـريـني في

بـــيــان اإلثــنــ إن "ضــمــان عــمــلــيــة
انــتــخــابـيــة حــرة وعــادلـة وشــفــافـة
ـوقــراطـيـة وهـو في ضـروري ألي د
صمـيم عالقـات االحتاد األوروبي مع

تركيا".
وفي بـاريس قــالت وزارة اخلـارجـيـة
الفرنسـية إن اإللغاء يـطرح تساؤالت
وأمــلت بــان يــكــون الــقــرار مــســنــداً
"نــظـراً لــلـتــسـاؤالت الـتـي يـثــيـرهـا".
وقـال مـتـحـدث بـاسم الـوزارة "نـدعـو
السـلطـات التـركيـة إلى تنـفيـذ جميع
الــتـدابــيـر الالزمــة لـضــمـان احــتـرام
ــقـراطــيـة والــتـعــدديـة ــبـاد الــد ا
واإلنصـاف والـشفـافـية ال سـيـما من
." خالل ضمان وجود مراقب دولي
وتـــعـــكس خـــســـارة احلــزب احلـــاكم
ـة رئــاسـة بــلـديــة اسـطــنـبــول وهـز
مدويـة أخرى في أنـقرة قـلقـا واسعا
بــشــأن الــضــائــقــة االقــتــصـاديــة في

البالد.
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ومع ذلك فإن حزب الـعدالة والتـنمية
ــقـــاعــد عــلى فـــاز بــأكــبـــر عــدد من ا
ــســتــوى الــوطــني لــكــنـه تــعـرض ا
لصـفعـة وسط انكـماش هو األول في
تــركــيـــا مــنــذ عـــقــود وتــضـــخم بــلغ
مستوى قيـاسيا وعملـة خسرت أكثر
ــئــة من قــيـمــتــهــا مــقـابل من  12بــا

الدوالر هذا العام فقط.
نتقدون إردوغان بالتضييق ويتهم ا
ـــعـــارضـــة فـي الـــداخل لـــكن عــــلى ا

بــالـنــسـبــة ألنـصــاره ال يـزال الــزعـيم
ـدافع عن تـركـيـا في احملافل الـقوي ا
ـهزوم رئيس رشح ا الدوليـة. وقال ا
الــوزراء الــســابق بن عــلـي يــلــديـر
احلـلـيف الــقـوي إلردوغـان إنه يـأمل
في أن تكون إعادة إجراء االنتخابات

الـتـعـبـيـر وعـدم اسـتـقاللـيـة الـقـضـاء
ــتــزايــدة في تــركــيـا فــإن الــتالعب ا
األخير في االنتـخابات مؤشر واضح
للشعب التركي والعالم بأن إردوغان
طـلقة مسـتعد لـلسعي إلى الـسلـطة ا

مهما كلف األمر".

رجب طيب إردوغان 
دينتـنا". وقال مـركز صوفان "مفيـدة 
تحدة إن لألبحاث ومـقره الواليـات ا
قــرار الـلــجـنــة الـعــلـيــا لالنـتــخـابـات
يــؤشــر إلـى "مــخــاوف كــبــيــرة" عــلى

وقراطية في تركيا. مستقبل الد
وقــال "نــظــرا لـــلــقــيــود عـــلى حــريــة
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ـناقـصة تعـلن شـركة الـفاو الـهـندسـية الـعـامة احـدى تشـكيالت وزارة االعـمـار واالسكـان والبـلـديات واالشـغال الـعامـة عن اعالن ا
ناقصة والشروط شروع مـاء البغدادي) وللحصول على مـستندات ا رقمـة (٢٠١٩/١٧) واخلاصة بتجهيز (اللـوحات الكهربائية  ا
اخلاصة بها مراجعة مـقر الشركة (شعبة العقود) الـكائن في منطقة التاجي مقابل معـهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠)
صـنـف من الـدرجة (رابـعة ـقاولـ ذوي االخـتصـاص وا وخـمسـمائـة الف ديـنار غـير قـابل لـلرد وعـلى الراغـبـ من الشـركات وا
فعـول- نسخة اصـلية) عند قاول (سـارية ا تازة) تقـد هوية تصـنيف الشركـات وا ميكـانيك/ كهربـاء او هوية غرفة جتـارة/ 
ـفوض لـلمـكتب او الـشركـة التي تـروم شراء الـعطـاء مع مـراعاة ايداع ـدير ا نـاقصـة وجلب كـتاب تـخويل مـوقع من قبل ا شـراء ا
ـكتب) نـاقـصة ومـوعد غـلقـها واسم صـاحب الـعطـاء (الشـركة او ا عـطاءاتـهم داخل ظـرف مغـلق ومخـتوم يـكـتب علـيه اسم ورقم ا
ـطلـوبـة ويتـضمن الـظرف الـثاني ـستـمسـكات ا ويـحتـوي بداخـله عـلى ثالث ظروف مـنفـصلـة ومـختـومة ويـتضـمن االول جمـيع ا
بلغ(١٦٫٠٠٠٫٠٠٠) العرض الـفني ويـتضـمن الظرف الـثالث عـلى العـرض التـجاري مع صك مصـدق (بقـيمـة التأمـينـات االوليـة) 
دة (ثالثة اشهـر) من تاريخ الغـلق ووصل الشراء مع تقـد ما يثبت تـنفيذ سـتة عشر مـليون دينـار عراقي او خطـاب ضمان نافـذ 
ستـفيدة مع تـقد احلسابـات اخلتامـية مصادق عـليهـا من قبل محـاسب قانوني الخـر سنت اثلة مـؤيدة من اجلهـات ا اعمـال 
ويـودع في صـندوق الـعطـاءات في مـقر الـشركـة الـكائن في الـتاجـي علـماً ان الـشـركة غـير مـلـزمة بـقبـول اوطـأ العـطاءات واهـمال
ـناقص ويـتم اعتماد الـوكالة اخلاصة طلـوبة وعدم قبـول الوكاالت العـامة الصادرة من ا ـستوفي للـمستمـسكات ا العـطاء غير ا
وافق ٢٠١٩/٥/٢٦ نـاقصة في حـالة وجـود عذر مشـروع مصدق اصـوليـاً وسيكـون اخر مـوعد لتـقد الـعطاءات يـوم (االحد) ا بـا
الساعة الـثانية عـشر ظهراً وفي حـالة مصادفـة يوم الغلق عطـلة رسميـة يكون الغـلق في اليوم الذي يـليه ويتحـمل من ترسو عليه
كن االطالع على مـوقع الشركة االلكـتروني على االنتـرنت وحسب ما مدرج في ادناه عـلما ان مبلغ ـناقصة اجور نـشر االعالن و ا

الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون (١٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار وستمائة مليون دينار عراقي ال غير.
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سيئة ومـدانة هي احلمالت او موجات الهجوم التي تنطلق مستهدفة شخصا واحدا
تصدين للـعمل السياسي وهذا مـا تعرضت له النائبة بسبب رأيه حـتى لو كان من ا
قال العـراقيـة الشـيوعـية هـيفـاء االم في االيـام االخيـرة. تعـمد تـاخيـر كتـابة هـذا ا
حــتى اليـأتي في وسـط الـعـاصــفـة الـتي تــعـرضت لــهـا هـيــفـاء االمـ وهي عــاصـفـة
ـباد ـقـال الى مـنـاقشـة االفـكـار وا حـركـتـها نـعـرات وعـواطف اسـتـفزت.  يـهـدف ا
زعوم في لبنان زعوم ازاء التحضر والـتمدن ا تعلـقة بقضية التخلف الـعراقي ا ا

قـارنـة التي صـرحت بـها الـسيـدة الـنائـبـة اثنـاء ندوة اقـيـمت في لبـنان.  بحـسب ا
صور لـتلك الـندوة تـتحـدث فيه هيـفاء االمـ قائـلة بان اقتـطاع جـزء من التـسجـيل ا
لـبنـان مـجـتـمع متـحـضـر ومـتمـدن بـيـنمـا الـعـراق لـيس كذلك ثـم تذهب مـحـددة اكـثر
قطع جـنوب الـعراق الذي تـنتـمي هي اليه واصـفة ايـاه بالـتخـلف.  التـرويج لهـذا ا
على مـوقع فـيسـبوك من وتـداوله جـمهـور غاضب من تـصريـحـات النـائبـة التي تـمثل

محافظة ذي قار اجلنوبية في مجلس النواب العراقي. 
ـتـفـاعــلـ من الـغـاضـبـ من االمـ بــوصـفـهـا جلـنـوب الـعـراق اهـتـم كـثـيـرون من ا
قابل دافع عـنها كثير من اصحاب التوجه بالتـخلف وكانت هناك ادانات اسعة في ا
دني والتقـدمي محاجج بانها لم تقل سوى احلـقيقة وبان اجلنوب متخلف فعال. ا
. لـقد عـايـير الـتي اسـتـندت الـيـها االمـ انـا هـنا انـظـر الى زاوية مـخـتـلفـة النـاقش ا
ـتحضر وهنـا يبدو انها وقـعت اسيرة للمـظهر. صحيح ان تمدن وا وصفت لبنـان با
هـناك حتـررا اجتمـاعيا كـبيرا في لـبنـان اذا ما قورن بـاي بلد عـربي اخر اال ان هذا
عيار الذي تستـند اليه نائبة هي عضوة في اقدم االحزاب ظهـر ال يجب ان يكون ا ا
الـعراقـية وهـو احلزب الـشيـوعي الـعراقي. من يـعرف لـبـنان يـعرف انه مـؤسس على
اساس احملاصصـة الطائفية التي تسيطر على السياسية واجملتمع حتى ان اللبناني
يحـتـضن انتـماءه الـطائـفي مـنذ الـوالدة ويعـرف نفـسه به الن هـذه هي الطـريقـة التي
تتـعامل بـها الـدولة مع شـعبـهـا بيـنمـا ما يـزال هنـاك عراقـيون كـثيـرون يرفـضون ان
تـكون االولويـة الصولـهم الطائـفيـة.  في لبنـان يتـمتع ورثة زعـماء االقـطاع والعـشائر
ـكـانـتــهم والـقـابـهم وزعـامــاتـهم ويـسـيـطــرون عـلى اجملـتـمع مـســتـنـدين الى قـوتـهم
ـة واالبــعـاد فــان ذلك يـكــون عـلى يــد الـقـوى الــسـيــاسـيــة امـا اذا تــعـرضـوا لــلـهــز

االسالمية مثل حالة هيمنة حزب الله على مجتمع جنوب لبنان والبقاع. 
ظهـر في لبنان اذا ما قونت بالـعراق ولكنها ايضا راة اكـثر حرية من حيث ا تبدو ا
ـان فهـي تـصل غـالبـا عن تـعـيش حتت سـيـطـرة اجملـتـمع الـذكـوري اذا وصـلت لـلـبـر
طـريق وراثـة وتـمـثـيل الـزعـامـة احلـزبـية الـعـشـائـريـة مـثل صـوالنـغ اجلمـيـل او نـايـلة
. امـا جتربـة التـمـثيل الـنسـائي الواسع في معـوض وهمـا ارملـتـان لرئـيسـ سابـق
الوزارات احلكـومية فهي جديدة وحـدثت مع احلكومة االخيـرة. اما الزواج في لبنان
عروفـة وال سبـيل الى غير فال يعتـرف به اال اذا حدث في االطـار الديني لـلطـوائف ا
ذلك ســوى الـسـفــر الى خـارج لــبـنـان لــعـقـد زواج مــدني بـ من يــنـتـمــون لـطـوائف
راة الـلـبنـانـية ان تـمنح اجلـنـسيـة البنـائـها من اب غـير مـختـلـفة. كـما وال تـسـتطـيع ا
ارسه اجملتمع وقادته لبناني. هناك ايضا تسليع للمرأة اللبنانية وجمالها واناقتها 
وقد سجـلت في السياق حـادثة شهـيرة قبل سـنوات لوزير اخلـارجية جـبران باسيل
وهو يـجـتمع مع نـظيـره االمـاراتي عبـد الـله بن زايد لـيـنادي بـاسيل في بـدايـة اللـقاء
عـلى مـسـاعـديه جلـلب مـوظـفـة اسـمـهـا كـاروالين من اجل جتـمل اجلـلـسـة الـرجـالـية

وعندما يسأل بن زايد عمن هي يصف باسيل جمال قوامها بحركة بيده . 
سـيحي الـذي كان يـعود جـزء كبـير من الـتحـرر االجتـماعي في لـبنـان الى الوجـود ا
ـسيـحيـة ال تفـرض مثل اجملـتمـعات والـقوى مؤسـسا لـلكـيان الـلبـناني. و الـتـيارات ا
راة او مـاكل النـاس ومشربـهم فلـيس هناك ـسلمـة واالسالميـة قيودا عـلى مظـهر ا ا
فـرض لــلـحـجـاب وال حــظـر عـلى اخلـمــر. لـكن رفـاق هـيــفـاء االمـ من الــشـيـوعـيـ
الـلبنانـي من مسـيحيـ ومسلمـ اشتبـكوا في احلرب االهـلية اللـبنانـية في معارك
ـرأة وحرية ـسيحـية الـيمـينيـة حول خالفـات اعمق من مظـهر ا عـديدة مع التـيارات ا

شرب اخلمر. 
بـعـد كل ذلك اجـدد الـقـول بـانه الشك في وجـود حتـرر اجـتـمـاعي واسع وظـاهـر في
لـبـنـان لـكـنـني اظـن بـان هـيـفـاء االمـ تـسـتـطـيع الـنـظـر بـطـريـقـة اعـمق الى اجملـتـمع
جتـمعـها في جنـوب العراق. ال نـنكـر احلقائق طـبعا فـهناك اللـبنانـي حينـما تقـارنه 
سـيـادة لـلـقـيم الـعـشـائـريـة والـبـدويـة في الـعـراق وهـذا امـر قد قـدم تـاريـخ الـعراق
احلديث وقد نـظر فيه علي الوردي وغيره في مؤلفـات معروفة. لكن القوى االسالمية
الـتي سـيـطـرت عـلى احلـكـم في الـعـراق بـعـد الـفـ وثالثـة لـعـبت دورا اسـاسـيـا في
فـرض الـقيـود الـديـنـيـة بـاالضـافـة للـعـشـائـريـة وقـد لـعـبت قـبل ذلك سـنـوات احلروب

زيد من التدين والعشائرية. واحلصار دورا اساسيا في حتويل اجملتمع 
لـكن لـيـست كل االمــور قـاتـمـة اذا نـظـرنـا الى اجلـوهــر وخـصـوصـا من وجـهـة نـظـر
فترضـة  حلركة سياسـية عريقة تـهدف للتـغير مثل احلزب الـشيوعي العراقي. في ا
احلقيقـة لقد قدم العـراقيون وفي طليـعتهم ابناء اجلـنوب في السنوات االخـيرة امثلة
يداني من قبل ايجابـية لم تكن مـتوقعة . فـرغم الضخ االعالمي والعـمل السيـاسي ا
ت توجـهات واضحة في اوساط الراي العـام اجلنوبي مبتعدة القوى الطـائفية فقد 
عن الـطائـفـيـة ومهـاجـمـة االسس الـتي قامت عـلـيـها الـعـمـليـة الـسـياسـيـة. وقـد كانت
اضي في البصرة نقطـة حتول مهمة حيث رفعت شعارات تدين تظاهـرات الصيف ا
ـسيطرة و ترفض استيالء اي منها على التظاهرات.  ال بل انها وجهت جل القوى ا
تـشدد كـانت قد انـتهت لـلتو غـضبـها نـحو ايـران رغم ان احلرب مع تـنظـيم داعش ا
وكـان حـرق الـقـنـصـلـيـة االيـرانـيـة في الـبـصـرة صـدمـة كـبـيـرة اليـران وجـمـهـوريـتـها
ـتابع لسـنوات احلرب مع تـنظيم داعش .  واذا كان ا االسالمية وحـلفائـها العـراقي
تحالفـة مع ايران وتوقعات بان تتصدر تلك القوى ومابعدهـا شهد صعودا والقوى ا
ـشـهد تـمامـا فـقد حـصـلت اشيـاء كثـيـرة مخـالـفة لـذلك الـتوقع. تـقدمـت تلك الـقوى ا
ـاضي لـكـن الـعـنــوان الـكــبـيــر لـتـلك ـركــز الـثــاني في انـتــخـابــات الـعــام ا مــحـرزة ا
نخفضة ضـربة للنظام السياسي شاركة ا قاطعة و كانت نسبـة ا االنتخابـات كان ا
تخلف. لـقد كان فوز هيفاء االم في اجلنوب نفسه عالمة ايجابية وهي الشيوعية ا
وغـير احملجـبة. منح اجلـنوب الـتقدم االنـتخابي لـتحالف ضـم التيـار الصدري الذي
ـراجعـات لنهـجه في السـنوات االخيـرة لكن الـفوز كان ايـضا فوزا قـدم الكـثير من ا
شـارك في الـتحـالف.  يدرك كـثيـر من العـراقيـ في اجلنـوب و غير لـلشيـوعيـ ا
شـاكل الـكبـرى الـتي تواجـهـهم ويقـرون بـتخـلف سـببـه النـظام الـسـياسي اجلـنـوب ا
ـوذجـا. اذا كان لالصالح الـذي اتـخـذ منـذ بـدايـته لـبـنان ومـحـاصـصـته الـطائـفـيـة 
وذج احلقـيقي من بداية فيجب ان يبدأ من هناك اي من نبذ 
ـسـتــلـهم من لـبـنــان امـا عـمـلـيـات احملــاصـصـة الـطـائــفـيـة ا
االصالح االجـتـمـاعي فتـعـلم الـسـيـدة هـيـفـاء االمـ ويـعلم
حزبهـا الشيـوعي بانهـا صعبـة وطويلـة ولكن اساسـها البد

ان يكون في االصالح االقتصادي والسياسي للنظام. 
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أثـارت التـعـديالت الـدستـوريـة التى
ـان مؤخـرا جدال واسـعا اقرهـا الـبر
بــ مـؤيـد ومـعـارض فــبـيـنـمـا يـرى
ـــؤيـــدون أنـــهـــا ضـــرورة مـــلـــحـــة ا
فـرضــتـهــا الـتــطـورات الــتى حـدثت
ـصريـة يرى مـؤخرا عـلى الـساحـة ا
الـفــريـق األخـر أن تــلـك الـتــعــديالت
تكرس لديكـتاتورية جديدة وفى ظل
اجلـدل الـدائر حـول تـلك الـتـعديالت
أدلى  مـحـمـد أنـور الـسـادات رئـيس
حزب االصالح والتـنميـة وأحد أبرز
ـعارضـ لـتلك الـتـعديالت بـحوار ا
خاص تنـاول فيه وجهـة نظره حول
مــا يـدور عـلى الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة
ـــــصـــــريــــة وفـــــيـــــمـــــا يـــــلي نص ا

احلـــــــــوار :
{ مـاهى االسبـاب الـتى دعتك الى رفض
الـتعـديالت الدسـتـورية عـلى الرغم من أن
ـوفقـة علـيها ؤشـرات تدل عـلى أن ا كل ا

أصبح حقيقة واقعة ?
- لـقـد أعـلـنت مـوقـفي بـصـراحة عن
رفض تــلك الـتـعـديـالت الـدسـتـوريـة
عــلـى الــرغم مـن يــقـــيــني أن قـــطــار
التعديالت الدستورية سوف ينطلق
نـشودة وأن ما يجري الى محطته ا
ـان حــالـيــا من حـوارات داخل الــبـر
ماهـى اال محـاولة إلضـفاء الـشرعـية
على تـلك الـتعـديالت كمـا أن وسائل
اإلعـالم فـتـحت أبــوابـهـا لـلــمـؤيـدين
لتلك الـتعديالت ولـيس للمـعترض
فــرصــة لــلــمــشــاركــة وإبــداء الــرأي
ويجب علـينا أن نسـتفيد من دروس
ــاضي فـالــتـعـديالت الــتى أجـريت ا
عام  1980فى عـهد مـبـارك سـاهمت

فى إضـــــفـــــاء نــــــوع من اجلـــــمـــــود
والــفـســاد عــلى األوضـاع فى مــصـر
حـتى حــدثت ثـورة  25 يــنـايــر عـام
 2011 ومـن الـــغــريـب أن الــرئـــيس
السيـسي أعلن فى أكثر من مـناسبة
احـتـرامه لـلـدستـور والـفـتـرات التى
حــــددهـــا لـــشــــغل مـــنــــصب رئـــيس
اجلـمــهـوريـة فـمـا هـو اجلـديـد الـذى
ــاضـيــة كـمـا أن حــدث فى الـفــتـرة ا
مــنــصب نـائـب رئـيس اجلــمـهــوريـة
يــــجـب أن يــــوضع فـى الــــبــــطــــاقـــة
االنـتخـابيـة للـرئـيس حتى ال يـحدث
نوع من التـوريث فضال عن حتفظي
عــلى وجــود مــجــلس الــشـورى دون
اثلة لصالحية إعطائه صالحيات 
ان ألن ذلك سـوف يكـلفـنا 790 البـر
مليون جنيه من مـيزانية الدولة كما
يــجب األخــذ فى االعــتــبــار مــطــالب
الـقـضـاة بـخـصـوص وجـود مـوازنة
مستـقلة ووضع الـتفتـيش القضائي
ورغم تلك التحفظات إال أنني سوف
أدعـو الـنـاس الى االدالء بـرأيـهـا فى
تــــلـك الــــتـــــعــــديـالت ألن ذلك واجب

وطني .
{ وجـــهت مـن قـــبـل نـــداء الى الــــرئـــيس
الـــســــيـــسي بـــعـــدم قــــبـــول الـــتـــعـــديالت
الـدسـتـوريـة الـتى تـزيـد من فـتـرة رئـاسـته
فــــهل تـــتـــوقـع أن يـــســـتـــجـــيـب الـــرئـــيس

السيسي لهذا النداء ?
- ال أتـوقع ذلك وإن كــنت أتـمـنى أن
ـدتـ التى نص يـكتـفي الـرئـيس با
عـلـيهـا الـدسـتور حـتى يـعـطي قدوه
دد القانونية . لألخرين باالكتفاء با
انية × وماهى رؤيتك للـتجربة الـبر

بعد ثورة  30يونيو ?

ثل ان احلالي ال  - اعتبر أن الـبر
الـشـعب بعـد أن أصـبح مـعـروفا أنه
أحـد أجـنـحــة الـسـلـطـة الــتـنـفـيـذيـة
حـيث تـصـدر الــتـعـلـيــمـات لـلـنـواب
بـاإلطاحـة بأي عـضـو يبـدي مواقف
معارضة لتوجهات السلطة وهو ما
حـدث معـي ومع توفـيق عـكـاشة فى
الـوقت الـذى  فـيه سـجن الـنـائـبـة
سحـر هواري بعـد اتهامـها فى أحد
الـقـضايـا ورفم ذلك فـإن عـضويـتـها
لم تــسـقط وكــذلك خـالـد بــشـر الـذى

صــدر ضــده أحــكــام نــهــائــيــة بــعـد
بلغ  45مليون تورطه فى شيكات 
جـنـيه ولألسف فـإن مـواقف الـعـديد
ان تخالف تصويتهم من نواب البر
ـا دفع الـكـثـيـر مـنـهم ـان  فى الـبـر
الى االنقـطاع عن حـضور اجلـلسات
ـطـالـبة ـا دفـعـهم الى ا ـان  والـبـر
بــعـلــنـيــة اجلــلـســات حـتـى يـتــمـكن

واطن من تقييم نائبه . ا
{ وهل تـتوقع أن يتم اعـتقالك كـما حدث

عارض للسلطة ? مع بعض ا

أصـــــدرهــــا الــــرئــــيـس بــــزيــــادة األجــــور
عاشات ? وا

- لقـد قوبلت تـلك القرارات بـسعادة
ـــصــريــ خــاصــة من غــامــرة من ا
ــعــاشـات الــذيـن أفــنـوا أصــحــاب ا
حــيــاتـهم فـى خـدمــة الــوطن وكـانت
تــلك الــقــرارات تــعــد خــطــوة نــحــو
ـصــريـ الـتــخــفـيـف من مـعــانــاة ا
الــذين حتـمـلـوا الـكــثـيـر من فـاتـورة
االصالح االقتـصادي وهـذا يؤكد ان
الـرئـيس عـندمـا يـسـتـمع الى صوت
الـعـقل واحلكـمـة فـإن قـراراته سوف
تـلـقى تأيـيـد من الـرأي العـام وتـزيد
من شـعـبـيـته وأتـمـنى أن تـكـون تلك
ــاثــلـة الـقــرارات بــدايــة لـقــرارات 
جتاه فئات اجملتمع اخملتلفة خاصة
الــــــفالحـــــ وأصـــــحـــــاب احلـــــرف
والعامل بالقطاع اخلاص وغيرهم
ن يـسـتـحـقـون الـنـظـر ألوضاعـهم
عيشية والصحية بع االعتبار . ا
{  فى النـهاية ماهى اقتـراحاتك للخروج
من األزمة احلالية التى تواجهها مصر ?
- لـن تـســتــقـيم األوضــاع فى مــصـر
ويـــتـــحـــقق الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي
واالجتـماعي واالستـقرار الـسياسي
دون إحداث مـصـاحلة سـياسـية ولم
صـريـ عـلى أساس شـمل جـميـع ا
ــواطــنــة ونــبــذ الـعــنـف واحــتـرام ا
القـانون وتطـبيق الـعدالة ووقف أى
جتــاوزات أو انـــتــهـــاكــات حلـــقــوق
اإلنسان حتى نـعيد بناء الـشخصية
ـــصــــريـــة عـــلـى أســـاس الــــعـــفـــو ا
والــتــســامـح واحــتــرام األخــر وهى
صـفــات افــتـقــدنــاهـا فـى الـســنـوات

األخيرة .

ناخ الذى - كل شيئ وراد فى هذا ا
نـعــيـشه ورغم ذلك فــإنـني ال اخـشى
أحـــــد إال الـــــلـه فـــــأنـــــا أقـــــول رأيي
بـصـراحـة من مـنـطـلق حـرصي عـلى
مـصالـح هذا الـوطن دون االنـضـمام
ألي جمـاعـة إرهابـية أو الـدعوة الى

العنف واخلروج على القانون .
{  وهل تــــــرى أن هـــــنــــــاك فـــــارق بـــــ
التـعـديالت الـدسـتـوريـة الـتى أجـريت عام
 2007والــتـــعــديالت الــتـى أجــريت عــام

2019 
- التـعـديالت فى احلالـتـ تمت فى
ظـروف مـخـتـلـفـة فـالـتـعـديالت الـتى
أجـــريت عـــام  2007كــــان هـــدفـــهـــا
الــرئــيــسي تـــكــريس الــتــوريث أمــا
التـعديالت احلـاليـة فهي تـهدف الى
إحـكـام الـسـيـطـرة عـلى الـسـلطـة من
خالل مــد فــتــرة الــرئــاســة وهــو مـا
ـرة األولى أو رفــضـنــاه ســواء فى ا
الــثـانـيـة ألنـهـا لـيـست فى مـصـلـحـة
ـزيـد من مـصـر وسـوف تـؤدي الى ا
االنــقـســام إال أن أجــهــزة الــســلــطـة
وإعالمـــهــا يـــعـــمالن عـــلى بث روح
اخلــوف لـدى الــشــعب الـذى يــعـاني
من أزمــة اقــتـــصــاديــة لــفــرض تــلك

التعديالت .
{ وهل تتـوقع اندالع احتجـاجات شعبية

كما حدث عام ? 2011
 -ال أتـوقع ذلـك ألن الـشـعب أدرك أن
تــلك االحـــتــجــاجـــات لن تــؤدي الى
نــتــيـجــة بل سـتــؤدي الى مــزيـد من
ـتاعب خـاصة أن الـرأي الـعام فـقد ا
األمل فى التغيـير فى الوقت احلالي

على األقل ?
{ ومـاهى رؤيتك للـقرارات األخـيرة التى محمد أنور السادات 


