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العالم

إيران

 40مليون صوتًا في معركة استثنائية :انتخابات الحسم
ُ
أقفلت صناديق االقتراع في إيران في
وقت ُمتأخر من ليل أمس على  40مليون
صوت أدلي بها في االنتخابات الرئاسية
الـ 12التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.
وفيما ال تزال نتائج هذه األصوات غير
واضحةُ ،ينتظر اإلعالن عنها بشكل رسمي
بين اليوم والغدُ ،ليحسم األمر على ما إذا نال
حسن روحاني والية ثانية أو تمكن منافسه
المحافظ إبراهيم رئيسي من الفوز
ق ــال الـنــاخــب اإلي ــران ــي كـلـمـتــه ،أمــس،
وحسم أمره ،واضعًا بذلك حدًا لثالثة
أس ــاب ـي ــع م ــن ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
امل ـن ـ ِـه ـك ــة ،الـ ـت ــي جـ ـه ــدت الس ـت ـمــال ـتــه
إل ــى ه ــذا ال ـط ــرف أو ذاكُ ،مـسـتـهــدفــة
قضاياه الحياتية واليومية املختلفة،
من اقتصادية واجتماعية وسياسية
وثقافية.
الكلمة الفصل ُوضعت في صناديق
ُ
االق ـت ــراع ،عـلــى أن تـتــرجــم بــن الـيــوم
وال ـ ـغـ ــد إلـ ـ ــى نـ ـت ــائ ــج رسـ ـمـ ـي ــة ،رب ـم ــا
تمنح الرئيس حسن روحاني واليته
الـثــانـيــة ،أو تعطي منافسه املحافظ
الـ ـسـ ـي ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم رئـ ـيـ ـس ــي ف ــرص ــة

دعا روحاني ورئيسي إلى
احترام خيار اإليرانيين بغض
النظر عن النتيجة
الدخول إلى املعترك السياسي ،في ما
قد ّ
يعد مخالفًا للعرف السائد بحكم
الرئيس اإليراني لواليتني.
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة ص ـب ــاح ــا ،ب ــدأ
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــون ب ــالـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ـ ـ ــى أق ـ ــام
االقتراع ،حيث اصطف املاليني منهم
في طوابير طويلة لإلدالء بأصواتهم،
في مؤشر على اإلقبال الكثيف الذي
ُ
اض ــط ــر وزارة الــداخ ـل ـيــة إل ــى تمديد
فـ ـت ــرة ال ـت ـص ــوي ــت ث ـ ــاث مـ ـ ـ ــرات ،بــن
ً
الساعة الـســادســة مـسـ ً
ـاء والـ ــ 12ليال.
وف ـي ـم ــا م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـب ــدأ إع ــان
ال ـن ـتــائــج ،ع ـلــى ن ـحــو ت ــدري ـج ــي ،عند

انتهاء الفرز في املحافظاتّ ،
صرحت
وزارة الداخلية اإليرانية بأن أكثر من
 40مليون ناخب أدلوا بأصواتهم ،أي
بنسبة إقـبــال تصل إلــى نحو  70في
املئة.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــل ،دعـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى
لـلـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة الـسـيــد علي
خــام ـن ـئــي اإلي ــرانـ ـي ــن إلـ ــى امل ـشــاركــة
فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات بـ ــدقـ ــة وم ــاح ـظ ــة
ومـعــرفــة .وخ ــال الــدقــائــق األول ــى من
ان ـط ــاق الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،شــدد
خــامـنـئــي ،عـنــد إدالئ ــه بـصــوتــه ،على
أهمية االنتخابات الرئاسية .وقال إن
«مصير البالد في أيدي أبناء الشعب،
ألن ـ ـهـ ــم ي ـن ـت ـخ ـب ــون رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية» .وفيما تجري االنتخابات
الـبـلــديــة تــزام ـنــا ،لـفــت املــرشــد األعـلــى
إلــى أن «انتخابات املجالس البلدية
مـهـمــة أي ـض ــا ،ألن مـنـتـخـبــي الـشـعــب
يتولون الخدمات البلدية والريفية،
أي القضايا اليومية للمواطنني».
ويـ ـتـ ـن ــاف ــس ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ـ ـ ــ 12مــن
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،إل ــى جــانــب
روح ــان ــي ورئ ـي ـســي ،ال ــوزي ــر األسـبــق
مصطفى هاشمي طبا ووزير الثقافة
األسـبــق مصطفى ميرسليم .وإذا لم
يحصل أي من املرشحني على  50في
ُ
امل ـئــة م ــن أص ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن ،تـجــرى
جولة إعادة األسبوع املقبل.
وي ـ ــواج ـ ــه روح ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ــذي ربـ ـ ــح فــي
االنتخابات قبل أربعة أعــوام ،بعدما
وعـ ــد ب ــان ـف ـت ــاح إي ـ ـ ــران ع ـل ــى ال ّـع ــال ــم،
تـحــديــا قــويــا بشكل غـيــر مـتــوقــع من
امل ــرش ــح امل ـحــافــظ إب ــراه ـي ــم رئـيـســي.
ف ـق ــد ألـ ـق ــى ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر م ـســؤول ـيــة
ســوء إدارة االقتصاد على روحاني،
وزار امل ـن ــاط ــق ال ـف ـق ـي ــرة ح ـي ــث نـظــم
تـجـمـعــات انـتـخــابـيــة ووع ــد بتوفير
املزيد من مزايا الرعاية االجتماعية
وال ــوظ ــائ ــف .ورغ ـ ــم ع ـ ــداء واش ـن ـطــن
املعلن تـجــاه ب ــاده ،يطمح روحــانــي
إلى مواصلة هذا االنفتاح على العالم
بهدف جذب مزيد من االستثمارات،
فــي حــن أص ـ ّـر رئيسي خــال حملته
ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ال ـط ـب ـق ــات األك ـث ــر
ّ
ويصب االنخفاض امللحوظ
حرمانًا.
فــي م ـعــدل الـتـضـخــم ال ــذي بـلــغ %40

ّندد معسكر رئيسي بمخالفات قبل إغالق صناديق االقتراع (أ ف ب)
ع ــام  ،2013وبـ ــات ن ـحــو  %8حــالـيــا،
ف ــي مـصـلـحــة روح ــان ــي ،فـيـمــا تلعب
عوامل كثيرة أخــرى دورًا سلبيًا في
وجـ ــه روحـ ــانـ ــي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
ّ
س ــل ــط رئ ـي ـس ــي ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى نـســب
البطالة املرتفعة التي تطال %12,5
ّ
من السكان و %27من الشباب ،متهمًا
ح ـك ــوم ــة روحـ ــانـ ــي ب ــأن ـه ــا ل ــم تـعـمــل
ّ
«األوليغارشية األكثر
سوى ملصلحة

ثـ ً
ـراء» في البالد ،التي ال تمثل سوى
ّ
 %4مــن الـسـكــان ،على حــد قــولــه .وال
ّ
ُيـشــكــك رئـيـســي فــي االت ـفــاق الـنــووي
ّ
الذي وافق عليه املرشد األعلى ،لكنه
ينتقد نتائج هــذه التسوية التي لم
يستفد منها اإليرانيون األكثر فقرًا،
والـتــي ًاجتذبت اسـتـثـمــارات ضئيلة
مـ ـق ــارن ــة ب ـم ــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا .وخ ــال
ّ
التجمع األخير الــذي نظمه األربعاء

ف ـ ــي م ـش ـه ــد (شـ ـ ـ ـ ــرق) ق ـ ــال رئ ـي ـس ــي:
ً
«ب ــدال مــن اسـتـخــدام ق ــدرات شبابنا،
إنهم (روحــانــي وحكومته) يضعون
اقتصادنا في أيدي األجانب».
وبـعــد الحملة االنـتـخــابـيــة الحامية،
ً
ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ت ـ ـ ـبـ ـ ــادال ل ــاتـ ـه ــام ــات
واالنتقادات على شاشات التلفزيون
ّ
بحدة لم َ
تر الجماهير مثلها منذ قيام
الثورة اإلسالمية عام  ،1979دعا كال

مصر

ّ
«الخارجية» تقدم تنازالت للرئاسة الحتواء فضيحة فساد دبلوماسي
ّ
قدم وزير الخارجية المصري
تنازالت للرئاسة في قبوله
بقرارات كان يرفضها سابقًا،
مقابل التكتم على فضيحة
فساد السفير المصري في
برلين «حرصًا على سمعة
الوزارة» ،في ما بدا أنه محاولة
جديدة إلخضاع الخارجية
المصرية بعد تهميش دورها
في بعض الملفات أخيرًا
القاهرة ــ األخبار

وافق شكري على قرار نقل دبلوماسيين إلى أعمال أخرى
بموجب قرارات رئاسية (أ ف ب)

احـتــوت وزارة الـخــارجـيــة املـصــريــة،
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع هـ ـيـ ـئ ــة «الـ ــرقـ ــابـ ــة
اإلداري ـ ـ ـ ــة» ،فـضـيـحــة ج ــدي ــدة ك ــادت
تـع ـصــف ب ـه ــا ،وذلـ ــك م ـقــابــل تـمــريــر
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي ك ــان
يــرفـضـهــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ســامــح
شكري ،في السابق.
فـمـنـعــا لـ ـخ ــروج فـضـيـحــة اخ ـتــاس

ً
الـسـفـيــر امل ـصــري فــي بــرلــن أمـ ــواال،
واف ـ ـ ـ ـ ـ ــق شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ن ـق ــل
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن إلـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــال أخـ ــرى
بموجب قرارات رئاسية ،في خطوة
عـ ـكـ ـس ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازالت م ـ ـقـ ــابـ ــل عـ ــدم
الخوض في القضية الدبلوماسية
الــراه ـنــة ،وذل ــك عـلــى غ ــرار مــا حــدث
ف ــي م ـج ـلــس ال ــدول ــة ع ـنــدمــا خـضــع
أمـ ـيـ ـن ــه ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـت ـح ـق ـيــق
بـقـضــايــا ف ـســاد مــالــي قـبــل أن يـقــدم
على االنتحار في أثناء احتجازه.
ومن املتوقع إعفاء السفير املصري
الحالي في أملانيا بدر عبد العاطي،
م ــن مـنـصـبــه وإع ــادت ــه إل ــى الـقــاهــرة
فــي أق ــرب حــركــة دبـلــومــاسـيــة ،علمًا
بــأنــه يـجــري ت ــداول تفاصيل األزمــة
ف ــي ال ـخــارج ـيــة امل ـصــريــة م ـنــذ أكـثــر
مــن شـهــر وف ــي امل ـج ـمــوعــات املغلقة
لـلــدبـلــومــاسـيــن ،لـكــن حـتــى اآلن لم
يوجه اتهام رسمي إلى عبد العاطي
ال ــذي شغل منصب املـتـحــدث باسم
الخارجية لفترة طويلة.
وخرجت وزارة الخارجية يوم أمس،
عن صمتها ببيان ُرسمي مقتضب
حــول القضية الـتــي فـ ِّـجـ َـرت إعالميًا
مــع دخــول قــرار نقل الدبلوماسيني
ِّ
حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

القرارات التي كانت سابقًا
في يد الوزارة تخرج
اليوم من قصر الرئاسة

ونـفــى الـبـيــان بنحو قــاطــع «توجيه
أية اتهامات باالختالس إلى سفير
مصر فــي بــرلــن ،أو تسجيل إحــدى
س ـ ـيـ ــارات الـ ـسـ ـف ــارة ب ــاس ــم ال ـس ـف ـيــر
املصري» ،وهي صيغة فضفاضة لم
تنف وقــوع الجريمة ،لكنها اكتفت
ِ
ب ـعــدم تــأكـيــد تــوجـيــه ات ـه ــام رسـمــي
للسفير.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـن ـ ـقـ ــل خ ـم ـس ــة
دبلوماسيني للعمل بمواقع أخــرى
فــي ال ـج ـهــاز اإلداري ل ـلــدولــة ،أكــدت
ال ـ ـ ـ ــوزارة أن ل ــدي ـه ــا جـ ـه ــازًا رقــاب ـيــا
داخـلـيــا يـتــابــع م ــدى ال ـتــزام معايير
الـ ـعـ ـم ــل ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي وق ـ ــواع ـ ــده،
«الذي يقتضي توافر أقصى درجات
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي ،ات ـ ـسـ ــاقـ ــا مــع

الطبيعة الـبــالـغـ ًـة الـحـســاسـيــة لهذا
الـعـمــل» ،مضيفة أن تــوافــر الـقــدرات
الرقابية في وزارة الخارجية ولدى
األجهزة الرقابية التي تنسق معها
«هو أمر يستحق التقدير».
وبــرغــم ع ــدم ســابـقــة ت ـحــرك الــرقــابــة
اإلداري ــة فــي ملفات متعلقة ب ــوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ي ــأت ــي ال ـت ـح ــرك األخ ـيــر
فــي سـيــاق الـضـغــوط الـتــي تتعرض
لها الــوزارة وتهميش دورها بنحو
كبير حتى في القرارات املهمة التي
يجري اتخاذها .فهذه القرارات إما
تخرج مباشرة من قصر الرئاسة أو
أصبحت،
من الـقــوات املسلحة التي
ً
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،مـ ـس ــؤول ــة عــن
امللف الليبي بنحو كامل فــي العام
األخ ـي ــر ،وجـ ــرى إق ـص ــاء الـخــارجـيــة
مـ ــن امل ـش ـه ــد ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل .وح ـت ــى
اآلن يـبــدو وزي ــر الـخــارجـيــة ،سامح
شـكــري ،فــي مــوقــف ال يحسد عليه،
خـ ـص ــوص ــا أن األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــرق ــاب ـي ــة
ت ـس ـت ـغــل ص ــاح ـي ــات ـه ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة
ف ــي الـتـفـتـيــش ع ـلــى جـمـيــع األوراق
وامل ـس ـت ـن ــدات ب ـن ـحــو م ـف ــاج ــئ .ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ي ـف ـس ــره ــا دب ـل ــوم ــاس ـي ــون
شباب بأن املقصود منها «التنكيل
بـهــم» ،على عكس الـفـتــرات السابقة

