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االنتخابات اإليرانية

انتهاء ماراتون المناظرات:
النتيجة يوم الجمعة المقبل
وفــي املقابل ،خرجت تظاهرات نـ ّـددت
ب ــالـ ـج ــوالن ــي فـ ــي ك ـف ــرن ـب ــل وع ـ ــدد مــن
امل ـنــاطــق ،مـطــالـبــة الـفـصــائــل املسلحة
ّ
بالتوحد ضد «نظام األسد وحلفائه».
وبـ ــدا الف ـتــا م ــا تـنــاقـلـتــه ع ــدة م ـصــادر
مـعــارضــة عــن تحضير «هيئة تحرير
ال ـش ــام» لـتـعــزيــز ح ـضــورهــا ف ــي ريـفــي
ً
حلب شماال ،ودرعــا جنوبًا ،لتقويض
جهود التهدئة التي تعزلها عن باقي
الفصائل.
وفي الوقت الــذي ينتظر فيه الوصول
إلـ ــى ص ـي ـغــة ل ـقــون ـنــة اتـ ـف ــاق «م ـنــاطــق
التهدئة» وإنهاء تفاصيله ،أشار وزير
الـخــارجـيــة الــروســي سـيــرغــي الف ــروف
إل ــى أن مـشــاركــة واشـنـطــن فــي مراقبة
ً
تـلــك املـنــاطــق يـجــب أن «ي ـكــون مقبوال
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى م ــن ق ـب ــل دمـ ـش ــق»،
معربًا عن ترحيب بالده «بأي مساهمة
أميركية في تطبيق املذكرة ...وخاصة
أن (الــرئ ـيــس دون ــال ــد) ت ــرام ــب تـحــدث
منذ الـبــدايــة عــن أهمية إقــامــة مناطق
آمنة» .وأكد أن خبراء من روس وأتراك
وإيرانيني ،سيجتمعون في وقت الحق
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري «لـبـحــث تفاصيل
مـنــاطــق تخفيف الـتــوتــر بـمــا فــي ذلــك
نقاط املراقبة والتفتيش»
وبــالـتــوازي ،بحث الف ــروف مــع نظيره
األردنـ ـ ــي أي ـمــن ال ـص ـف ــدي ،ف ــي ات ـصــال
هاتفي أمــس ،تطورات امللف السوري.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الــروس ـيــة أن «الــدب ـلــومــاسـ َّـيــن ناقشا
الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطالق
الـنــار وتوسيعه ،بعد املــذكــرة املوقعة
بشأن مناطق تخفيف التوتر بدعم من
الحكومة السورية ،بما في ذلك منطقة
بالقرب من الحدود مع األردن».
وم ــن جـهـتـهــا ،قــالــت وزارة الـخــارجـيــة
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إن ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي لـ ـف ــت خ ــال
االتصال إلى «أهمية وقف إطالق النار
ف ــي ال ـج ـنــوب الـ ـس ــوري» ،م ـش ــددًا على
أن «األردن ال يــريــد منظمات إرهابية
وال ميليشيات مذهبية على حــدوده
الشمالية».

أنهى المرشحون الستة
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية
أمس ثالث وآخر مناظرة
تلفزيونية جمعتهم ،في
« 3جوالت» اتسمت ّ
بحدة
غير مسبوقة في تبادل
االتهامات
طهران ــ حسن حيدر
ثــاث مناظرات تلفزيونية على مدى
ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع ام ـ ـتـ ــدت كـ ــل واحـ ـ ــدة
ّ
مـنـهــا إل ــى ن ـحــو أربـ ــع س ــاع ــاتُ ،وزع
فـ ــي خ ــال ـه ــا الـ ــوقـ ــت بـ ــال ـ ـتـ ــوازي بــن
امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن ،واحـ ـتـ ـسـ ـبـ ــت ك ـل ـم ــات ـه ــم
بــالــدقــائــق وال ـثــوانــي .تــرتـيــب املـقــاعــد
ج ـ ـ ــرى بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة ،واألسـ ـئـ ـل ــة
السرية التي وضعتها اللجان الناظرة
سحبت أيـضــا بــالـقــرعــة ،فيما تـحـ ّـدث
املرشحون كل على حدة ،ليجري منح
الوقت للمنافسني للرد ،على أن يدير
امل ـقــدم الـتـلـفــزيــونــي الــوقــت واملـنــاظــرة
ّ
الـ ـت ــي ت ـخــل ـل ـت ـهــا اسـ ـت ــراح ــة واح ـ ـ ــدة،
راج ــع فيها املــرشـحــون مستشاريهم
املوجودين في غرف قرب االستوديو
في هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني.
م ـ ـنـ ــاظـ ــرة ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ثـ ـ ــم اج ـت ـم ــاع ـي ــة
سياسية ،تبعتهما أخــرى اقتصادية
بــام ـت ـيــاز .ت ـسـ ّـمــر ف ــي خــال ـهــا مــايــن
اإليرانيني ملتابعة برامج مرشحيهم،
ّ
ال ــذي ــن أدل ـ ــى كـ ــل واح ـ ــد م ـن ـهــم بــدلــوه
ووعـ ـ ـ ـ ـ ــوده .حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس ح ـســن
ّ
روح ــان ــي كــانــت م ـحــط ان ـت ـقــاد واس ــع
من قبل مرشحي التيار املحافظ ،أي
السيد إبراهيم رئيسي ومحمد باقر
قاليباف ومصطفى ميرسليم ،فيما
تولى إسحاق جهانغيري الدفاع عن
أداء هــذه الحكومة الـتــي يشغل فيها
منصب الـنــائــب األول لـلــرئـيــس ،وبــدا

املرشح اإلصالحي مصطفى هاشمي
طبا خارج إطار املنافسة.
مـ ــوضـ ــوع ال ـب ـط ــال ــة وت ــرشـ ـي ــد ال ــدع ــم
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـحـ ــركـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
م ــن ص ـ ــادرات وواردات ،إض ــاف ــة إلــى
موضوع التهريب وإيجاد فرص عمل،
ّ
كــانــت كلها مـحــط ج ــدال واس ــع حــاول
الفريق الحكومي الدفاع عنه ،وتوجيه
أصـ ـ ــابـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ب ــالـ ـتـ ـقـ ـصـ ـي ــر إلـ ــى
الحكومة السابقة ،التي قادها الرئيس
محمود أحمدي نجاد ،وتبرير العديد
م ــن امل ـش ــاك ــل االق ـت ـص ــادي ــة بـ ـ «ال ـتــركــة
الثقيلة» ،ما استثار حفيظة املرشحني
ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار امل ـ ـحـ ــافـ ــظ مـ ـحـ ـم ــد ب ــاق ــر
قاليباف وإبراهيم رئيسي الــذي دعا
ب ــدوره إلــى وقــف الـجــدل فــي املوضوع
االق ـت ـصــادي وع ــدم تـبــريــر الـعــديــد من
امل ـش ــاك ــل وإلـ ـق ــاء الـ ـل ــوم ع ـلــى حـكــومــة
أح ـمــدي ن ـجــاد .رئـيـســي أع ــاد الــدعــوة
إل ــى إج ـ ــراء م ـنــاظــرة ب ــن الـحـكــومـتــن
ال ـح ــال ـي ــة والـ ـس ــابـ ـق ــة ،مل ـع ــرف ــة مـكــامــن
الضعف ،فما كان من الرئيس روحاني
إال دع ــوة األش ـخ ــاص املــوجــوديــن في
حملته االنـتـخــابـيــة لـلـمـنــاظــرة ،لكون

بعضهم شـغــل مـنــاصــب حـكــومـيــة في
ع ـهــد ن ـج ــاد األول ،ف ـج ــاء ّ
رد رئـيـســي
بــدعــوة روحــانــي إلــى مـنــاظــرة ثنائية
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى بـ ـح ــث ال ـ ـخـ ــافـ ــات ح ــول
اإلدارة االقتصادية للبالد.
املـ ـل ــف االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـش ــائ ــك ،وعـ ــدم
ق ـ ــدرة ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ت ـحــريــك عجلة
االقـ ـتـ ـص ــاد ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد االت ـف ــاق
ال ـنــووي ،كــانــا رأس الـحــربــة ملنافسي
روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي الـ ـ ــذيـ ـ ــن أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوا وعـ ـ ـ ــودًا
بـ ـ ــإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد خ ـ ـم ـ ـسـ ــة مـ ـ ــايـ ـ ــن فـ ــرصـ ــة

موضوع البطالة
وترشيد الدعم ّ
الحكومي كانا محط
جدال واسع

ّ
الملف االقتصادي شكل رأس الحربة لمنافسي روحاني (أ ف ب)

عـ ـم ــل ،والـ ـسـ ـع ــي إل ـ ــى ت ـح ــري ــك عـجـلــة
االق ـت ـص ــادات املـتــوسـطــة والـصـغـيــرة،
وتـ ـس ــري ــع ع ـج ـل ــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي،
واالس ـت ـفــادة مــن مــوضــوع ال ـصــادرات
غ ـيــر الـنـفـطـيــة ،وعـ ــدم االع ـت ـم ــاد على
بيع النفط الخام ،بل العمل على بيع
مشتقاته بعد تكريرها في إيــران ،ما
ي ــرف ــع م ــن م ـس ـت ــوى ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــة
والربحية على هذه املادة.
ال ـ ـع ـ ـنـ ــاويـ ــن املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــا
تتقاطع عند جميع املرشحني ،ولكن
إدارة هذه امللفات وترتيب األولويات
يختلفان بنحو جوهري ،وخصوصًا
ل ــدى ال ـحــديــث ع ــن ال ـن ـظــام امل ـصــرفــي،
وضـ ـ ـ ـ ــرورة إدخـ ـ ـ ــال تـ ـع ــدي ــات ع ـل ـيــه،
وت ـح ـص ـي ــل ق ـ ـ ــروض م ـس ـت ـح ـقــة عـلــى
مجموعات تجارية وصناعية وحتى
أفـ ـ ـ ــراد ،ب ـم ـبــالــغ ت ـص ــل إلـ ــى م ـل ـي ــارات
الـ ـ ـ ــدوالرات .بــال ـتــالــي ،يـتـفــق الـجـمـيــع
عـلــى ه ــذا املــوضــوع ويـخـتـلـفــون على
ن ــوع ـي ــة األش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ح ـص ـلــوا
ع ـل ــى قـ ـ ــروض ض ـخ ـم ــة ،ولـ ــم ي ـقــومــوا
بسدادها ،في ما يشبه الفساد املالي.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ــرك ــز جـ ـ ــزء مـ ــن الـ ـت ــراش ــق
ال ـك ــام ــي ع ـل ــى أن غــال ـب ـيــة الـ ـق ــروض
أعـطـيــت فــي فـتــرة الـحـكــومــة السابقة،
ف ـي ـمــا ت ـح ــدث م ـنــاف ـســو روح ــان ــي عن
أن ال ـعــاقــات الـشـخـصـ ّيــة ملـقـ ّـربــن من
حكومته ،هي التي تؤخر ســداد هذه
القروض.
ل ــذا ،تبقى عــامــات االسـتـفـهــام قائمة
بشأن رجحان كفة املناظرات ٍّ
ألي من
ال ـط ــرف ــن ،ف ـكــل ج ـن ــاح ي ـخ ــرج مــزه ـوًا
بــاالنـتـصــار ال ــذي حققه وبــاملــرافـعــات
التي قدمها أمام املاليني في ما يعتبره
حقًا ودفاعًا عن حقوق الناخبنيّ .ومع
غـيــاب الـتـقــديــرات وضـ ــرورة تجنبها
فــي املــرحـلــة الحالية ،تبقى صناديق
االق ـتــراع هــي الـفـيـصــل ،فعندما سئل
املــرشـحــون الستة عــن الشخص الــذي
ك ـ ــان لـ ــه الـ ـحـ ـض ــور األقـ ـ ـ ــوى أجـ ــابـ ــوا:
«سـ ـ ُـي ـ ـعـ ــرف ال ـ ـ ـجـ ـ ــواب ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
املقبل».

اليمن

ت ـص ــوي ــر ط ـف ــل ي ـب ـت ـســم ل ـح ـظــة تـلـقـيــه
املساعدة ،يشكل مؤشرًا لنجاح جهود
الجمعية ،وقد ُيسهم في تشجيع أفراد
امل ـج ـت ـمــع ع ـلــى أن ي ـك ــون ل ـهــم دورهـ ــم
الشخصي أيضًا .فيما رأى البعض أن
غـيــاب التصوير والـحـضــور اإلعــامــي
قــد يقلل مــن جاذبية العمل التطوعي
لدى الكثيرين ،بل قد يلغيه.
ّ
يرى علي سلمان (موظف) أن «كثيرًا
من العاملني في هذا املجال ال عالقة
ل ـه ــم ب ــاإلن ـس ــان ـي ــة ،وال بــأخــاق ـيــات
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي ،وهـ ــدف ـ ـهـ ــم هــو
الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــور اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق
ل ـش ـخ ـص ـه ــم ف ـ ـق ـ ــط» ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
ّ
تحولوا
رؤساء «جمعيات تطوعية»
إل ــى «ن ـج ــوم دائ ـم ــي ال ـح ـض ــور على
املحطات التلفزيونية» .وهو يطالب
بقانون «يـجـ ّـرم مــن يـســرق املعونات
وي ــوزع ـه ــا ع ـلــى أق ــارب ــه ،أو يبيعها
للتجار .ومــن ثــم نـجـ ّـرم مــن يتصور
ً
مــع مــن يحصل على املـعــونــة فـعــا».
ب ــدوره ،يصف صـفــوان ق ــادرو ،وهو
مصور متطوع في إحدى الجمعيات
ـدات
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ،ت ـ ـصـ ــويـ ــر املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ـ ّ
بــاملــوضــوع «الـشــائــك» ،الفـتــا إلــى أنــه
«مع التوثيق من دون عرض وجوه»
املستفيدين .ويــوضــح أن «هـنــاك من
يستخدم الـتـصــويــر ل ـل ـبــروزة ،ولكن
هناك من يهدف إلى تشجيع الناس
على التبرع ،وتوثيق العمل ،خاصة
في ظل ازدياد حاالت سرقة املعونات
واملساعدات».

ٍّ
«مجلس الجنوب» ُيغضب هادي ...و«أنصار الله» تعتبره تجل لالحتالل
أعلن الرئيس اليمني املستقيل عبد ربه منصور هادي،
رف ـض ــه تـشـكـيــل م ـحــافــظ ع ــدن الـ ــذي أق ــال ــه ،ع ـي ــدروس
الــزبـيــدي «املـجـلــس الـسـيــاســي الـجـنــوبــي» أول مــن أمــس
(الخميس) ،فيما يترأسه الزبيدي نفسه ،وفيه عدد من
وزراء ومحافظي حكومة هادي.
وأصدر هادي ،إثر اجتماع استثنائي ملستشاريه في مقر
إقامته في العاصمة السعودية بيانًا أذاعته قناة «اليمن»
ال ـتــي تـبــث مــن ال ــري ــاض ،وج ــاء ف ـيــه« :يــرفــض االجـتـمــاع
رفضًا قاطعًا ما سمي املجلس االنتقالي الجنوبي ،لكونه
يتنافى مع املرجعيات الثالث املتفق عليها محليًا ودوليًا
واملتمثلة في املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
وقرار مجلس األمن الدولي .»2216
وأضاف البيان أن «مثل هذه األعمال تستهدف مصلحة
ال ـب ـلــد ون ـس ـي ـجــه اإلج ـت ـم ــاع ــي وم ـعــرك ـتــه ال ـفــاص ـلــة مــع
االنـقــابـيــن ...وه ــذه األع ـمــال ال تـخــدم إال االنـقــابـيــن»،
داعيًا «كل من شارك في تشكيل هذا املجلس االنتقالي
إلى مراجعة مواقفهم ...واالنخراط في إطار الشرعية».
في املقابل ،رد «املجلس السياسي الجنوبي» على بيان
الرياض ،على لسان نائب رئيسه الذي كان هادي قد أقاله
أيضًا ،هاني بن بريك ،بقوله« :لم نستشر أحدًا ...والقادم
يتبع».
فــي املـقــابــل ،أي ــدت جـهــات ع ــدة املـجـلــس ،ومـنـهــا محافظ
حضرموت وشخصيات محسوبة على الرئيس الجنوبي
السابق علي سالم البيض.
أما حركة «أنصار الله» ،فقال املتحدث الرسمي باسمها،

مـحـمــد عـبــد ال ـس ــام ،إن تـشـكـيــل مـجـلــس انـتـقــالــي في
ٍّ
الجنوب «تجل ألهــداف االحتالل األميركي املوكول أمر
تنفيذه إلــى اإلم ــارات إلقــامــة مشاريع صغيرة ،وهــو ما
يعد قفزًا على التاريخ والحضارة» .وأضاف عبد السالم
أمس ،أن «اإلمارات تعتقد أن الجنوب ساحة خصبة لبناء
نـفــوذ وق ــوة استعمارية ،م ـشـ ّـددًا على أن «الـيـمــن شعبًا
وتــاريـخــا ط ـ ٌ
ـارد لكل قــوى االستعمار فــي الجنوب وفي
الـشـمــال» .كــذلــك ،رأى أن مــا يحدث فــي الجنوب «تهديد
لوحدة أراضي الجمهورية اليمنية ،ويندرج ضمن مخطط
استعماري».
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،يـتــواصــل تـفـشــي وب ــاء الـكــولـيــرا في
البالد ،إذ أعلنت «منظمة الصحة العاملية» أن الكوليرا أودى
بحياة  51شخصًا بخالل أسبوعني ،وأن هناك 2752
حالة «يشتبه» في إصابتها بالوباء .وحذرت املنظمة من
أن  7.6ماليني شخص مهددون بانتقال عدوى الكوليرا
إليهم ،في وقت تعالت فيه األصوات املطالبة بتدخل دولي
لوقف املوجة الثانية لتفشي الوباء بخالل عام.
ّ
أي ـضــا ،ح ــذرت «املـنـظـمــة الــدولـيــة للهجرة الـتــابـعــة لألمم
امل ـت ـحــدة» أم ــس ،مــن أن أي هـجــوم عـلــى مـيـنــاء الـحــديــدة
س ـيــؤدي إل ــى ن ــزوح أكـثــر مــن  400أل ــف شـخــص .وقــال
مدير العمليات والطوارئ في املنظمة محمد عبدي كير،
إن « 400ألـفــا على أقــل تقدير سيهربون مــن منازلهم
ويتوجهون شرقًا بمجرد ّ
تعرض الحديدة لهجوم».
ج ــاء ذل ــك بـعــدمــا أع ـلــن تـحــالــف الـ ـع ــدوان أول م ــن أمــس
«تـجـهـيــز م ـن ـشــآت ف ــي ع ــدن وامل ـك ــا ف ــي ج ـنــوب الـيـمــن

ً
لتصبح بــديــا فــي ح ــال اس ـت ـهــداف عـمـلـيــات عسكرية
ميناء الـحــديــدة» .وقــال التحالف إن «الـحــديــدة وميناءها
ستظل مطلبًا ال حياد عنه الستعادة الشرعية في اليمن
وبسط سيطرة الحكومة الشرعية على جميع أراضــي
الجمهورية اليمنية».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـت ـقــد رئ ـي ــس «امل ـج ـل ــس الـسـيــاســي
األعـلــى» ،صالح الصماد ،تحركات مبعوث األمــن العام
لألمم املتحدة ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،الجارية ،مبينًا
أنها «دائمًا تأتي عندما يتصاعد السخط والنقد العاملي
على العدوان في اليمن».
ونقلت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» ،عن الصماد قوله ،إن
ولــد الشيخ «عـجــز عــن حــل أي إشـكــال إنساني كــإعــادة
طائرة الجرحى أو الحصار الجوي أو فتح مطار صنعاء»،
الفتًا إلى أن «كل التفاهمات التي قدمها وفد صنعاء في
مــراحــل ال ـســام الـســابـقــة مــن جنيف إل ــى الـكــويــت القــت
تعنتًا من الطرف اآلخر».
يأتي ذلك في وقت ناشد فيه الرئيس اليمني السابق علي
عبد الله صالح ،الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني ،اتخاذ
«مــوقــف ح ــازم» بشأن «ال ـعــدوان على الـيـمــن» .وقــال في
ّ
رسالة بعثها إليه ،إن «الشعب اليمني يتطلع بكل األمل
في موقف حازم ومسؤول لروسيا االتحادية ،من خالل
الضغط على مجلس األمــن الــدولــي بــإصــدار قــرار دولــي
ُمـلــزم لكل دول ال ـع ــدوان ،بــإيـقــاف عــدوانـهــا على بالدنا
وشعبنا ،ورفع الحصار الجائر املفروض على اليمنيني».
(األخبار)

