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العالم

الحدث

ّ
موازين االنتخابات اإليرانية تتبدل

ّ
المحافظ
يبدو أن آمال التيار
ّ
بالفوز باالنتخابات تعززت
مصافحًا خامنئي ـ
(رئيسي
ً
نقال عن تسنيم)

إبراهيم رئيسي
مرشحًا عن المحافظين

مع إعالن إبراهيم رئيسي ،أمس،
ّ
ترشحه لالنتخابات الرئاسية في إيران،
يبدو أن المسار االنتخابي ـ على الرغم
من بعده مسافة  40يومًا ـ بدأ يتجه
إلى منافسة حامية بين حسن روحاني
ورئيسي ،الذي ّ
يعد من المرشحين
األقوياء عن التيار المحافظ
طهران ــ وحيد صمدي
بـ ـق ــي نـ ـح ــو  40یـ ــومـ ــا عـ ـل ــى م ــوع ــد
االن ـت ـخــابــات اإلي ــران ـي ــة ،ال ـتــي ســوف
يختار خاللها اإليــران ـيــون الرئيس
ال ـثــانــي ع ـشــر ل ـل ـبــاد ،م ـنــذ انـتـصــار
ال ـث ــورة اإلســام ـيــة ع ــام  .1979وفــي
ك ــل يـ ــوم ي ـم ــر ع ـل ــى إيـ ـ ـ ــران ،يـنـحـســر
الغموض في املشهد السياسي.
ّ
ويوم أمس ،بدا أن املشهد االنتخابي
أصبح شبه مكتمل ،وذلك إثر إعالن
العتبة الــرضــويــة» إبــراهـيــم
«س ــادن
ّ
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ،تـ ــرش ـ ـحـ ــه ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــرئــاسـيــة ،عـقــب اجـتـمــاع مــا يسمى

«ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة ل ـق ــوى ال ـث ــورة»
الـتــابـعــة لـلـتـيــار امل ـحــافــظ .واسـتـقــال
رئـيـســي ،أم ــس ،مــن عـضــويــة الهيئة
املركزية لــإشــراف على االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة الـ ـ ـ  ،12ت ـم ـه ـي ـدًا لـخــوض
الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاق الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـب ــدأ
التسجيل للترشح فيه ب ــدءًا مــن 11
نـيـســان ال ـج ــاري ،ویـسـتـغــرق خمسة
أي ــام ،لتبدأ املرحلة الحساسة وهي
مرحلة تأكيد أهلية املرشحني والتي
ت ـس ـت ـغــرق أس ـب ــوع ــن ك ـح ــد أق ـص ــى.
وس ـي ـت ــم إعـ ـ ــان األس ـ ـمـ ــاء ال ـن ـهــائ ـيــة
للمرشحني فــي  27نـيـســان ،ثــم تبدأ
مرحلة الدعاية االنتخابية ،وستكون
هـ ـن ــاك ف ــرص ــة ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع أم ــام
املــرشـحــن ،قبل حـلــول يــوم الصمت
االنتخابي ،وأخيرًا يوم االنتخابات
في  19أيار املقبل.
وإلى جانب إبراهيم رئيسي ،أعلنت
«ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـ ـق ــوى الـ ـث ــورة
اإلسالمية» ،والتي تسمى اختصارًا
«ج ـم ـنــا» (جـبـهــه م ــردم ــي نـيــروهــاي
ان ـ ـقـ ــاب اسـ ـ ــامـ ـ ــي) ،أس ـ ـمـ ــاء أربـ ـع ــة
مــرشـحــن آخــريــن ،عـلــى أن ينسحب
الـجـمـيــع ملصلحة أكـثــرهــم شعبية ـ
حسب االستطالعات ـ والــذي ُيعتقد

خامنئي :نحن بحاجة إلى الشباب الثوري
رأى مرشد الجمهورية اإليرانية علي خامنئي ،أمس ،أن البالد بحاجة إلى «الشباب الثوري واملؤمن»،
معتبرًا ّأن «األشخاص الذين يسيئون للشباب الثوري وشباب التعبئة الشعبية ،ال يدركون ما الذي
يقومون به ،إذ هم في الحقيقة يسيئون للبالد وملستقبلها».
وتوجه خالل زيارته منزل أسرة الشهيد غالم رضا صمديان،
ً
في مدينة مشهد خالل أيام النوروز ،إلى الشباب قائال« :كلما
كانت معلوماتكم أكثر ،يمكنكم أن تكونوا مفيدين أكثر في
املحيط الديني والثوري ،عليكم بالتقدم في العلم وعدم التخلي
عن النهج الثوري ،عليكم أن تعلموا ّأن الطريق شاق ،أي يمكن
لرفيق سيئ ومستشار سيئ ومعلم سيئ وحادثة سيئة أن
ّ
تعثر اإلنسان».
(األخبار)

بــأنــه سـيـكــون رئـيـســي .واملــرشـحــون
األرب ـعــة هــم :الـنــائـبــان الـســابـقــان في
الـبــرملــان علي رضــا زاكــانــي ،مـهــرداد
بـ ـ ــذربـ ـ ــاش ،عـ ـم ــدة ط ـ ـهـ ــران ال ـح ــال ــي
محمد باقر قاليباف والوزير السابق
وال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي ل ـل ـج ـنــة اإلم ـ ــام
الخميني لإلغاثة ،برويز فتاح.
ّ
وفي قراءة أولية ،يبدو أن آمال التيار
املحافظ بالفوز باالنتخابات املقبلة
ّ
تعززت ،بعدما نجح قادته في إقناع
إبراهيم رئيسي ( 56عامًا) بالقبول
بالترشحُ .
وينظر إلى رئيسي ـ وهو
متزوج بابنة «خطيب جمعة» مدينة
مـشـهــد آي ــة ال ـلــه أح ـمــد عـلــم ال ـه ــدى ـ
عـلــى أن ــه م ــن ضـمــن ال ــدائ ــرة املـقـ ّـربــة
م ــن امل ــرش ــد وال ـح ــرس الـ ـث ــوري ،وقــد
ص ـعــد نـجـمــه تــدري ـج ـيــا ،ف ــي اآلون ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد تــول ـيــه
«سـ ــدانـ ــة ال ـع ـت ـبــة ال ــرض ــوي ــة» ألن ـهــا
إحـ ــدى أك ـبــر أثـ ــرى مــؤسـســة خيرية
في العالم اإلسالمي وإيران .وكان قد
جرى تعيني رئيسي «سادنًا للعتبة
الرضوية» في مدينة مشهد (شمال
شرق البالد) ،من قبل املرشد األعلى
للجمهورية اإلســامـيــة السيد علي
خامنئي ،في السابع من آذار .2016
ّ
وي ـ ـ ـ ــرى مـ ـح ــلـ ـل ــون سـ ـي ــاسـ ـي ــون فــي
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران أن م ـ ـعـ ــركـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــا ّبـ ــات
سـ ـتـ ـك ــون «ح ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» ،بـ ـع ــد ت ــرش ــح
رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـ ـي ـ ـكـ ــون م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــا ق ــوي ــا
ّ
لـلــرئـيــس روح ــان ــي ،م ــا ي ـقــلــل فــرص
فــوز األخـيــر بــالــواليــة الـثــانـيــة ،نظرًا
إل ـ ــى ع ـ ــدم نـ ـج ــاح االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
ف ــي تـحـســن الـ ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة
للبالد ،وانخفاض شعبية روحاني،
بحسب استطالعات الــرأي األخيرة.
ّ
ّ
إال أن مـحــلـلــن آخــريــن منتمني إلــى
التيارين املعتدل واإلصالحي ،يرون
أن رئ ـي ـســي ال يـمـتـلــك خ ـب ــرة كــافـيــة
فــي املـنــاصــب التنفيذية الحكومية،
برغم أنه شغل سابقًا منصب النائب
ال ـعــام لـلـبــاد ،والـنــائــب األول للقوة
القضائية.
ّ
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرىُ ،ي ــذك ــر أن مـحـمــد
ب ــاق ــر ق ــالـ ـيـ ـب ــاف ،ال ـ ـ ــذي ُي ـع ـت ـب ــر مــن
أقـ ـ ـ ــوى م ــرشـ ـح ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار امل ـح ــاف ــظ
أيضًا ،كان قد ملح أول من أمس ،عبر

ُينظر إلى رئيسي
من ضمن
على أنه
ّ
الدائرة المقربة من
المرشد والحرس

بـيــان رسـمــي ،إلــى أنــه قــد ال يترشح
لالنتخاباتّ ،
معبرًا عن دعمه الكامل
ّ
ألي مرشح يمثل «الجبهة الشعبية
لقوى الثورة» في نهاية املطاف .لكن
املحلل السياسي وعضو «الجبهة»
ّ
مهدي محمدي ،أعلن أمــس أن بيان
قاليباف «ال يعني بــالـضــرورة عدم
ترشحه» ،مضيفًا« :سأقول بصراحة،

ال ولن يحق للسيد قاليباف أو لبقية
األشخاص الذين عقد الشعب اآلمال
عليهم ،اتخاذ هكذا قرار لوحدهم».
ُ
ويـ ـض ــاف تــرشــح رئ ـي ـســي واألرب ـع ــة
اآلخ ــري ــن إل ــى الئ ـح ــة ت ـضــم وجــوهــا
ق ــوي ــة ،ي ــأت ــي ع ـلــى رأسـ ـه ــا الــرئ ـيــس
الـ ـح ــال ــي ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،وح ـم ـيــد
رضا بقائي ،النائب السابق للرئيس
السابق محمود أحمدي نجاد ،وهما
مــن أب ــرز وأق ــوى مــرشـحــي الـتـيــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،إلـ ــى جــانــب
مرشحني آخرين ُيعتبرون أقل حظًا
مثل مصطفى مير سليم ،مــن حزب
«مؤتلفه».
ّ
ويـمــثــل الــرئـيــس روحــانــي التيارين
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــي واملـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدل ،خـ ـ ــال
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ف ـي ـمــا تـشـيــر
مصادر مطلعة إلــى مشاركة مرشح
ـان م ــن ه ــذي ــن ال ـت ـي ــاري ــن لـتـعــزيــز
ثـ ـ ـ ٍ
م ـ ــوق ـ ــف روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،خـ ـ ـ ــال م ــرح ـل ــة
ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وخ ـصــوصــا

تقرير

كازنوف في الجزائر :جردة حساب لعهد هوالند
سمحت زيارة رئيس
الوزراء الفرنسي
برنارد كازنوف،
للجزائر خالل
اليومين الماضيين،
بإزالة التوتر الذي
علق بين البلدين
بعد زيارة سلفه
مانويل فالس ،في
ربيع العام الماضي

الجزائر ــ محمد العيد
على الرغم من الطابع البروتوكولي
ال ــواض ــح ل ــزي ــارة ب ــرن ــارد ك ــازن ــوف
لـلـجــزائــر ،بـسـبــب ق ــرب انـتـهــاء فترة
والي ـ ـ ـ ــة االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ف ــرن ـس ــا
واق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراب م ـ ـ ــوع ـ ـ ــد االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ّ
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــإن مـ ـج ــيء املـ ـس ــؤول
الفرنسي الــرفـيــع إلــى الـجــزائــر ،كان
ل ــه دالالت رم ــزي ــة وسـيــاسـيــة قــويــة،
تــؤشــر إلــى رغـبــة بــاريــس فــي تأكيد
أه ـم ـي ــة الـ ـج ــزائ ــر وم ـح ــوري ـت ـه ــا فــي
عالقاتها اإلقليمية والدولية.
ّ
وتعد زيارة كازنوف األخيرة ضمن
والي ـ ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي ف ــرن ـس ــوا
ه ــوالن ــد ،لــذلــك ح ــرص ع ـلــى تطمني
ال ـجــانــب ال ـج ــزائ ــري عـلــى أن وتـيــرة
ال ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ل ــن تـتـغـيــر
مــع ال ـق ـيــادة ال ـجــديــدة ال ـتــي ستأتي

بـهــا االنـتـخــابــات الفرنسية املقبلة،
وخصوصا في ما يتعلق بالشراكات
الـقــائـمــة ف ــي امل ـج ــال االق ـت ـص ــادي أو
تلك التي تنتظر التجسيد.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ف ــي
الـنــدوة الصحافية الـتــي عقدها مع
عـبــد املــالــك س ــال ،أم ــس ،أن «هـنــاك
م ـش ــاري ــع ت ــم إنـ ـج ــازه ــا خ ـ ــال ه ــذه
العهدة (الوالية الرئيسية) ،وأخرى
ق ـي ــد الـ ــدراسـ ــة وس ـت ـت ــم م ـبــاشــرت ـهــا
ف ــي األس ــابـ ـي ــع أو األشـ ـه ــر امل ـق ـب ـلــة،
وخاصة في القطاعات االقتصادية
املهمة على غــرار صناعة السيارات
والـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـغ ــذائـ ـي ــة والـ ـط ــاق ــات
املستقبلية».
وبحسب كازنوف ،فإن االستثمارات
الـفــرنـسـيــة فــي ال ـجــزائــر بـلـغــت «1.8
مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ــورو سـ ـن ــة  ،»2015وه ــي
«اس ـت ـث ـمــارات نــوع ـيــة» ت ـقــدم «قيمة

مـ ـض ــاف ــة» ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـجـ ــزائـ ــري.
أم ــا فــي الـتـعــاون األم ـنــي ،فـقــد أشــار
امل ـســؤول الـفــرنـســي إل ــى أن الـجــزائــر
وبـ ـ ـ ـ ـ ــاده م ـ ـتـ ــواف ـ ـق ـ ـتـ ــان ت ـ ـمـ ــامـ ــا فــي
مــوضــوع الحل فــي ليبيا ،علمًا بأن
ال ـجــزائــر تــرافــع مــن أج ــل حــل األزم ــة
ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة وتـ ــرفـ ــض
اللجوء إلى أي تدخل عسكري .وفي
مالي ومنطقة الساحل عمومًا ،أكد
أن فــرنـســا «سـتـسـتـمــر ف ــي مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ــاب» ع ـب ــر ق ــوت ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة
«برخان» املنتشرة في املنطقة.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،قـ ـ ــال ع ـب ــد امل ــال ــك
س ــال إن ال ـل ـقــاء س ـمــح ب ـحــل بعض
املشاكل العالقة بني الشركة الوطنية
ال ـن ـف ـط ـيــة «سـ ــونـ ــاطـ ــراك» وشــرك ـتــي
«تـ ــوتـ ــال» و«إن ـ ـجـ ــي» ال ـفــرن ـس ـي ـتــن،
مــن دون أن يشير إل ــى طبيعة هــذه
الخالفات .وكانت «توتال» الفرنسية
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