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تقرير

االنتخابات اإليرانية:
عودة الخاتميين؟
طهران ــ حسين شعيتو
تشهد الساحة اإليــرانـيــة هــذه األيــام
ح ـم ــاس ــة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة وانـ ـتـ ـظ ــارًا
شـغــوفــا لــانـتـخــابــات امل ـقــررة فــي 26
شـبــاط املـقـبــل ،الـتــي ُ
سينتخب فيها
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى امل ــؤل ــف م ــن 290
ع ـ ـض ـ ـوًا ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس خـ ـب ــراء
ال ـق ـي ــادة الـ ـ ـ ــ ،88وذل ـ ــك ف ـي ـمــا ت ـت ـكـ ّـون
الحياة السياسية والفكرية اإليرانية
من تيارين أساسيني يتنافسان في
م ــا بـيـنـهـمــا ،وه ـم ــا "اإلص ــاحـ ـي ــون"
و"املحافظون".
ويمكن وصــف التنافس هــذا الـعــام،
ب ــ"ال ـح ــام ــي ج ـ ـ ـدًا" ،وخ ـص ــوص ــا بعد
التوصل إلــى االتـفــاق الـنــووي ،الــذي
ي ـث ـيــر مـ ـخ ــاوف إي ــران ـي ــة م ــن تغلغل
النفوذ الغربي إلى البالد.
ً
وعمومًا ،فإن "التيار املحافظ" ،مثال،
يــرى أن مضمون ال ـثــورة اإلسالمية
س ـي ـت ــأث ــر ،بـ ـش ــدة ،ب ـس ـبــب االن ـف ـت ــاح
الـ ـثـ ـق ــاف ــي والـ ـسـ ـي ــاس ــي واإلعـ ــامـ ــي
"املـ ـب ــال ــغ ف ـي ـه ــا" ،وه ـ ــو م ــا سـيـفـســح
املجال أمام بعض املفاهيم والعادات
غير اإلسالمية للدخول إلــى وجــدان
ال ـش ـعــب اإليـ ــرانـ ــي ،م ــا سـيـبـعــده عن
امل ـف ـهــوم الـ ــذي قــامــت ألج ـلــه ال ـث ــورة،
ّ
يسهل التدخل
ومن ناحية أخرى قد
الخارجي ،وخصوصًا األميركي منه،
الــذي يحاول أن ينفذ إلى إيــران بأي
طريقة .بالتالي ،يـحــاول هــذا التيار
جــاهـدًا الــوقــوف فــي وجــه التدخالت
الخارجية ،التي من شأنها إضعاف
قـ ــوة إيـ ـ ـ ــران ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـق ـي ــم ال ـتــي
رسـ ـخـ ـه ــا "امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــون" ادت دورًا
أســاس ـيــا ف ــي ص ـمــود إي ـ ــران وف ــرض
حـ ـق ــوقـ ـه ــا ف ـ ــي رح ـ ـلـ ــة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
ً
النووية ،وصــوال إلى رفع العقوبات
وإعالن إيران دولة نووية.
الـتـيــار اإلصــاحــي ال ــذي تـتـفــرع منه
ال ـع ــدي ــد م ــن األح ـ ـ ــزاب وال ـت ـ ّ
ـوج ـه ــات
الـسـيــاسـيــة ،يـسـعــى دائ ـم ــا إل ــى فتح
ُ
طلقًا الشعارات
إيــران على العالم ،م ِ
وامل ـف ــاه ـي ــم ال ـع ــري ـض ــة ض ـم ــن إطـ ــار
ح ـ ــوار ال ـث ـق ــاف ــات .ك ــذل ــك ،ي ــدع ــو إلــى
حرية االنفتاح على العالم الخارجي،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ــد ن ـق ـطــة االخـ ـت ــاف
األساسية ،ذلك أن أهداف هذا التيار
تفتح األبواب أمام الثقافات الغربية
ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤثـ ــر ،ال ـ ـي ـ ــوم ،فـ ــي جـ ـ ــزء مــن
الشباب اإليراني.
الجديد هــذا الـعــام ،هــو دخــول حزب
"نــداء إيــران" االنتخابات ،بعدما كان
قد جــرى اإلعــان عنه في عــام ،2014
ال ــذي يـتـكــون مــن جـيــل اإلصــاحـيــن
املـنـتـمــن إل ــى ت ـيــار مـحـمــد خــاتـمــي،
ال ــذي حـكــم ال ـبــاد بــن عــامــي -1997
 ،2005وان ـق ـطــع ب ـعــدهــا ع ــن الـحـيــاة
الـسـيــاسـيــة قـبــل ال ـع ــودة إلـيـهــا بعد
ان ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ح ـســن روح ــان ــي،

الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ّ
ـؤي ـ ـ ــد ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ال ـ ـحـ ــريـ ــات
الـسـيــاسـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ،ضـمــن إط ــار
احترام قيم الجمهورية اإلسالمية.
ي ـقــول أح ــد املــرش ـحــن اإلصــاح ـيــن
ملـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ــواد
ح ــق ش ـن ــاس ،إن ح ــزب "نـ ــداء إي ــران"
ّ
املتطوعني
يتألف مــن مجموعة مــن
اإلصالحيني الذين عملوا تحت لواء
ح ــزب "م ـش ــارك ــت إي ـ ــران اإلس ــام ــي"،
قبل إيقافه برئاسة صــادق خ ــرازي.
شـنــاس يلفت إل ــى أن ه ــذه الـطــاقــات
الفعالة من الشباب تعمل بنشاط ،إال
أن األجــواء غير اإليجابية ال تطمئن
ف ــي ان ـت ـخــابــات حـ ــرة ،وبــال ـتــالــي إذا
استمرت األوضــاع على ما هي عليه
يـسـتـطـيــع االص ــاحـ ـي ــون ال ـسـيـطــرة
على  10في املئة من مقاعد املجلس
فقط ،في ظل قوة التيار املحافظ في
فترة ما بعد توقيع اتفاق جنيف.
وفـيـمــا ت ـطـ ّـرق شـنــاس إل ــى مــوضــوع
الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،ف ـق ــد أوض ـ ـ ــح أن الـ ـع ــادة

يحاول التيار المحافظ
جاهدًا الوقوف في
وجه التدخالت الخارجية

السائدة في إيران هي تولي الرئيس
واليـ ـت ــن ،بـسـبــب ال ـب ــرام ــج املـطـلــوب
مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس إن ـ ـجـ ــازهـ ــا ،الـ ـت ــي مــن
ُ
الصعب أن تنجز فــي والي ــة واح ــدة،
كما كــان الـحــال مــع محمود أحمدي
نجاد ومحمد خاتمي وغيرهما .أما
روحاني ،فهو مرشح أساسي ،بغض
الـنـظــر ع ــن الـ ـع ــادة ،وذلـ ــك ن ـظ ـرًا إلــى
"حـنـكـتــه واع ـت ــدال مــواقـفــه واإلن ـجــاز
املـهــم ال ــذي قــام بــه ووزي ــر خارجيته
محمد جواد ظريف في امللف العالق
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات ،عـلــى
صعيد السياسة الخارجية وبالتالي
التوصل إلى االتفاق النووي".
روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــره ال ـب ـعــض
مخلصا ،جمع بالدرجة األول ــى بني
ال ـف ـكــريــن "اإلصـ ــاحـ ــي" و"امل ـح ــاف ــظ"،
من خالل تأييده االنفتاح السياسي
والـ ـثـ ـق ــاف ــي عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،مـ ــن دون
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـق ـيــم وامل ـ ـبـ ــادئ ال ـتــي
تتميز بـهــا الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة،
حيث شكل محور توافق بني مختلف
ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات والـ ـت ــوجـ ـه ــات اإلي ــرانـ ـي ــة
وعــامــة الـشـعــب ،بـعــدمــا كــانــت رقعة
ال ـخ ــاف ــات ق ــد ات ـس ـعــت خ ــال والي ــة
نجاد الثانية.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2015/717
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ن ـه ــار االث ـن ــن في
 2016/2/8الساعة الثانية والنصف بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه نبيل فريد عوكر
م ــارك ــة كـيــا  OPIRUSم ــودي ــل  2006رقــم
ً
/191340/ط الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك عــودة ش.م.ل .وكيله
املحامي اندره نهرا البالغ $/11.246.39/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/7863/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/7000/أو مــا
ي ـعــادل ـهــا بــالـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وان رس ــوم

امليكانيك قد بلغت /961.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد إل ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
يعلن اتـحــاد بلديات الضنية عــن رغبته
ب ـ ـشـ ــراء سـ ـ ـي ـ ــارات بـ ـي ــك آب قـ ـ ــاب صـنــع
ال ـي ــاب ــان ،فـعـلــى ال ــراغ ـب ــن م ــن ال ـشــركــات
املـقـبــولــة حـســب دف ـتــر ال ـش ــروط الـخــاص

ب ــامل ـن ــاق ـص ــة االت ـ ـصـ ــال ب ـم ــرك ــز االتـ ـح ــاد
الكائن في مركز بخعون ـ ـ الطريق العام،
للحصول على دفتر الشروط.
يجري استالم العروض من مركز االتحاد
ً
ابتداء من يوم الخميس في .2016/1/21
آخـ ــر م ـه ـلــة السـ ـت ــام ال ـ ـعـ ــروض ه ــي فــي
تمام الساعة  12من ظهر يوم الجمعة في
.2016/2/5
ّ
ي ـج ــري فـ ــض ال ـ ـعـ ــروض ب ـت ـم ــام ال ـســاعــة
الـ ــواحـ ــدة ب ـعــد ال ـظ ـهــر يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة في
.2016/2/5
رئيس اتحاد بلديات الضنية

◄ وفيات ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ب ــال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم ب ـق ـضــاء الـلــه
وقدره ننعى إليكم فقيدتنا الغالية
املغفور لها
الحاجة منيرة الشيخ أحمد الحاج قاسم
ّ
حمود (خليل)
(أم محمد الرباعي)
حــرم املغفور له الحاج حسني علي
الرباعي
يصلى عـلــى جثمانها الـطــاهــر في
بلدتها حاريص لتنقل بعدها إلى
الـنـجــف األشـ ــرف حـيــث تـ ــوارى في
الثرى.
للفقيدة الــرحـمــة وال ــرض ــوان ولكم
عظيم األجر والثواب.
الــراضــون بقضائه آل الرباعي وآل
ّ
حمود وعموم أهالي بلدة حاريص

نفس مطمئنة
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ن ـن ـع ــى إلـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـي ــدت ـن ــا ال ـغ ــال ـي ــة
املغفور لها بإذن الله تعالى
املرحومة
الحاجة رباب محمد بيضون
زوج ــة املــرحــوم عبد الـعــزيــز مهدي
عزيز
وال ــده ــا :امل ــرح ــوم ال ـنــائــب األس ـبــق
الحاج محمد يوسف بيضون
أوالده ـ ـ ــا :ال ـط ـيــار ال ــدك ـت ــور محمد
ومهدي عزيز
أش ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــون الـ ـح ــاج
ي ــوس ــف والـ ـح ــاج يـحـيــى وإح ـس ــان
وال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور م ـص ـط ـف ــى ومـ ـحـ ـم ــود
وال ـح ــاج ــة فــاط ـمــة زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
الدكتور أديب الروماني وزهرة
أحفادها :علي والكابنت طيار عبد
العزيز وحسن وسارة زوجة حسن
دكروب ونوران
عمة :النائب والوزير السابق محمد
يوسف بيضون (أبو يوسف)
سـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
ظـهــر ال ـيــوم االث ـنــن الــواقــع فـيــه 15
رب ـي ــع ال ـثــانــي 1437هـ ـ ـ ـ امل ــواف ــق في
 25كانون الثاني 2016م في جامع
البسطة التحتا ويــوارى الثرى في
جبانة الباشورة
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل
ولدها محمد الكائن في األشرفية
شارع أديب إسحق ـ ـ بناية أبو عيد
ـ ـ الطابق الرابع
وبـ ـع ــد الـ ــدفـ ــن وال ـ ـثـ ــانـ ــي والـ ـث ــال ــث
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
ً
مساء في مقر
عصرًا حتى السادسة
الـجـمـعـيــة اإلس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي ـ ـ الرملة البيضاء
سبينس ـ ـ قرب مركز أمن الدولة
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم األجـ ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
ّ
الراضون بقضاء الله وقدره
آل عزيز وبيضون وأنسباؤهم

هيئة دعم املقاومة اإلسالمية
تنعى إليكم
عضو لجنة العالقات املركزية
املرحوم الحاج
محمد قاسم ضعون (أبو علي)
إنا لله وإنا إليه راجعون
هيئة دعم املقاومة اإلسالمية
زوجة الفقيد مي عطيه
ولده :نقوال بيطار
اب ـن ـتــاه :ال ـســا زوج ــة رام ــي غــزيــري
وعائلتهما
مايا زوجة ربيع ناصر وعائلتهما
شـقـيـقــاه :مـيـشــال بـيـطــار وعــائـلـتــه
(في املهجر)
كميل بيطار وعائلته
شقيقاته هدى زوجة مجدي عازار
وعائلتها (في املهجر)
ريتا زوجــة أسعد مفرج وعائلتها
(في املهجر)
كاتي أرملة املرحوم إدوار شمعون
وأوالدها (في املهجر)
ريما زوجة فادي صوما وعائلتها
ج ـ ـي ـ ـنـ ــا زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال هـ ـن ــدي ــة
وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
إدوار نقوال البيطار
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
الجمعة الواقع فيه  22كانون الثاني
 2016متممًا واجباته الدينية.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم اإلثـ ـن ــن 25
الجاري في صالون كنيسة القديس
ديـ ـمـ ـت ــري ــوس ل ـ ـلـ ــروم األرثـ ــوذكـ ــس
(مـ ــارم ـ ـتـ ــر) ،األش ــرفـ ـي ــة اب ـ ـتـ ــداء مــن
الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية
الساعة الخامسة مساء.
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
ال ـ ـغـ ــالـ ــي املـ ـ ــأسـ ـ ــوف عـ ـل ــى ش ـب ــاب ــه
املرحوم
حسني حسن وزني
والده :الدكتور حسن وزني (رئيس
مجلس إدارة ومدير عام مستشفى
نبيه بــري الجامعي الحكومي في
النبطية).
والدته :الدكتورة ريا جمال الدين.
أشقاؤه :الرا ،رضا ،مجد.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل الـعــائـلــة
ال ـكــائــن ف ــي بـلــدتــه امل ــروان ـي ــة ط ــوال
أي ــام األسـ ـب ــوع ،وف ــي ب ـي ــروت نـهــار
األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2016/1/27
فــي جمعية التخصص والتوجيه
الـعـلـمــي ـ ـ ـ ـ الــرمـلــة الـبـيـضــاء ـ ـ ـ ـ قــرب
م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن الـســاعــة
ً
مساء.
الثالثة حتى السادسة
ت ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 2016/1/30ذكـ ــرى مـ ــرور أسـبــوع
ع ـل ــى وف ــات ــه ف ــي ح ـس ـي ـن ـيــة ب ـلــدتــه
املروانية الساعة الثالثة بعد الظهر.
اآلسفون :آل وزنــي ،آل جمال الدين
وعموم أهالي املروانية.

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى
إليكم
فقيدنا الغالي املرحوم
بسام محمد بدرا
والده :املرحوم محمد يوسف بدرا
والدته :الحاجة فاطمة سليمان
زوجته :وسام خليل سليمان
أبناؤه :ياسر ،عامر وناصر
إخ ــوان ــه :ع ـص ــام ،عـ ـ ــادل ،املـهـنــدس
عماد ّ
وعياد
أخــواتــه :مــاجــدة زوجــة علي الحاج
س ـل ـي ـمــان ،اب ـت ـســام زوجـ ــة األس ـتــاذ
محمد اسـمــاعـيــل ،الشيخة صباح
زوجـ ــة مـصـطـفــى ح ـيــدر ونــاري ـمــان
زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ــدك ـ ـتـ ــور ب ـس ــام
سليمان
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
السبت الواقع فيه  30كانون الثاني
 2016فـ ـ ــي جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء،
مــن الـســاعــة الـثــانـيــة حـتــى الـســاعــة
السابعة مساء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل بـ ـ ــدرا ،ح ـي ــدر أح ـمــد،
سفر ،حيدر ،سليمان وعموم أهالي
بدنايل

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597 :

من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

