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العالم

إيران

نجاح روحاني يقفل ملف انتخابات 2009

ُ
أسدل الستار على االستحقاق الـ 12
لالنتخابات الرئاسية في إيران ،مانحًا
حسن روحاني والية ثانية بنسبة ،%57
في مقابل  %38لمنافسه السيد
إبراهيم رئيسي .وقد ّ
سهل هذا الفارق
الحاصل في األصوات في حسم
النتيجة في وقت باكر من يوم السبت،
فيما ّ
عدت هذه النتيجة متوقعة ،ما
سهل ّ
ّ
تقبلها من مختلف األطراف
بلدية طهران
من نصيب اإلصالحيين
فـ ــاز اإلص ــاحـ ـي ــون ب ـق ـي ــادة م ـح ـســن هــاشـمــي
رفسنجاني ،نجل الرئيس األسبق أكبر هاشمي
رفـسـنـجــانــي ،بـكــل مـقــاعــد املـجـلــس الـب ـلــدي في
ط ـه ــران ( 21م ـق ـع ـ ّدًا) ،خ ــال االن ـت ـخــابــات الـتــي
جــرت الجمعة .وتــولــى املحافظون رئــاســة بلدية
ال ـعــاص ـمــة اإلي ــران ـي ــة طـ ــوال  14ع ــام ــاُ .ويـعـتـبــر
خــروج ـهــم م ــن املـجـلــس ال ـب ـلــدي هــزيـمــة قاسية
لرئيس البلدية الحالي محمد باقر قاليباف ،الذي
تولى هذا املنصب خالل  12عامًا ،خلفًا للمحافظ
محمود أحمدي .وتزامنت االنتخابات البلدية مع
االنتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس حسن
روحاني بوالية ثانية بفارق كبير عن منافسه
امل ـحــافــظ إبــراه ـيــم رئ ـي ـســي .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ّ
عملية االقتراع،
ندد رئيسي بـ«تجاوزات» خالل ّ
وطالب مجلس صيانة الدستور املكلف اإلشراف
على االنتخابات بمراجعة تلك التجاوزات.
ّ
وفي رسالة وجهها ،أمس ،إلى آية الله أحمد جنتي
رئيس مجلس صيانة الدستور الــذي ينبغي أن
يــوافــق عـلــى نـتــائــج االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة ،طلب
رئيسي «مراجعة بعض التجاوزات املرتكبة قبل
االنتخابات وخاللها» .وأش ــارت وكالة «فــارس»
إلــى أن رئيسي بعث ّ إلــى املجلس مستندات من
مئات الصفحات تتعلق بتلك «التجاوزات».
(أ ف ب)

طهران ــ حسن حيدر
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل األج ـ ـ ــواء الـتــي
س ـب ـق ــت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة
اإليــران ـيــة ،والـتــي كــانــت تــوحــي في
ظــاهــرهــا ب ـت ـحـ ّـول م ــا أو بـمـفــاجــأة
قــد توصل السيد إبــراهـيــم رئيسي
إلــى ســدة الــرئــاســة ،إال أن انتخاب
ال ــرئـ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي ل ــوالي ــة
ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة جـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـم ـ ــن س ـق ــف
ال ـتــوق ـعــات وال ـت ـح ـل ـيــات .الــدعــايــة
اإلعــامـيــة والتحشيد ال ــذي سبق،
وحـ ّـم ــاوة املـ ـن ــاظ ــرات ال ـت ــي فتحت
م ـل ــف ــات ك ـث ـي ــرة ،أظـ ـه ــرت ان ـق ـســامــا
ح ـ ــادًا أم ـ ــام الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام اإلي ــران ــي
والـ ـع ــامل ــي ،ول ـك ــن ذلـ ــك ال ي ـل ـغــي أن
خريطة االنتخابات كانت واضحة
لـلـمــراقــب ال ــذي يــاحــظ أن راسـمــي
اس ـتــرات ـي ـجـ ّـي ـت ـهــا ق ــام ــوا بـتـحــديــد
م ـح ـط ــات ـه ــا األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،م ــوق ـن ــن
بـحـتـمـيــة ف ــوز روح ــان ــي ،ق ـبــل م ـ ّـدة
طــويـلــة مــن االن ـت ـخــابــات .وف ــي هــذا
املجال ،يمكن الداللة على نقاط عدة،
أوالها أن الطرف املحافظ كان يعي
أن حظوظه ليست كبيرة ،بوجود
ً
رئيس كان محافظًا وأصبح معتدال
ب ـعــدمــا دخـ ــل اإلص ــاحـ ـي ــون تحت
عباءته أو دخل هو تحت عباءتهم.
وق ـ ــد رأى الـ ـتـ ـي ــار اإلصـ ــاحـ ــي فــي
روحاني شبكة خالص ،بعدما ُمهر
ب ـتــوق ـيــع ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ هــاشـمــي
رفسنجاني الذي كان طيفه حاضرًا
في هذه االنتخابات ،حيث نجحت
استراتيجيته في إبقاء مرشحه في
منصب الرئاسة.
من جهة أخرى ،أقفلت االنتخابات
الرئاسية األخيرة ملف انتخابات
عـ ـ ـ ــام  ،2009وأث ـ ـب ـ ـتـ ــت ال ـت ـج ــرب ــة
بـ ــأن م ــا ُوص ـ ــف ب ـع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر
ط ــاول ــت االن ـت ـخــابــات ،قـبــل ثماني
سـ ـ ـن ـ ــوات ،قـ ــد دحـ ـض ــت ب ــال ـك ــام ــل.
وه ـنــا يـمـكــن ال ـقــول إن نـسـخــة عــام
ّ 2017
تعد نموذجًا معكوسًا لتلك
االنتخابات ،ذلــك أن أنصار التيار
امل ـحــافــظ فــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة

الطرف المحافظ كان يعي أن حظوظه ليست كبيرة في هذه االنتخابات (أ ف ب)

األخ ـي ــرة اع ـت ـمــدوا تـكـتـيــك الحشد
الجماهيري والدعاية االنتخابية
الكبيرة ،ونشر صــور املهرجانات
ال ـح ــاش ــدة أمـ ــام ال ـ ــرأي الـ ـع ــام ،كما
حصل فــي مــدن أصـفـهــان وطـهــران
ومشهد ،وهــذا تكيتك آخر اعتمده
املــرشــح مـيــر حـســن مــوســوي عــام
 2009ف ـ ــي ح ـم ـل ـت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة،
ح ــن ط ـغــى الـ ـل ــون األخـ ـض ــر ال ــذي
كـ ـ ـ ــان ش ـ ـ ـعـ ـ ــاره االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ع ـلــى
امل ـش ـه ــدي ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي ال ـ ـشـ ــوارع

ليست كل األصوات
التي حصل عليها
روحاني من التيار
اإلصالحي

وعلى السيارات ،وفي كل مكان تقع
عـلـيــه أن ـظــار املـ ُـواط ـنــن واملــراقـبــن
واإلعالميني ،فخ ّيل بأن له سيطرة
كبيرة على الشارع ،ثم أتت النتائج
ُ
م ـغــايــرة مل ــا زرع ف ــي وع ــي ال ـنــاس.
ّ
يتحمل الـشــارع الفكرة
يومها ،لــم
وشعر الـنــاس بالغنب ،فنزلوا إلى
ال ـ ّشــوارع على مــدى ثمانية أشهر
ه ــزت إي ــران ،قبل أن تـتـ ّـم السيطرة
على الوضع وإنهاء حالة الشغب.
فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ،أق ـ ـ ـ ـ ّـرت ق ـ ـيـ ــادات

تقرير

اليمن يستعيد ذكرى «االنقسام» :خطاب «فك االرتباط» برعاية الرياض
غداة تظاهرة ضد زيارة دونالد ترامب
إلى السعودية شهدتها صنعاء ،احتشد
الجنوبيون في عدن ً
إحياء للذكرى الـ23
إلعالن «فك اإلرتباط» عن «الجمهورية
العربية اليمنية» ،في مشهد ّ
يجسد حالة
االنقسام التي يشهدها المجتمع اليمني
ّ
ف ـ ــي ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة وصـ ـفـ ـه ــا املـ ـن ــظـ ـم ــون
بــ«األضـخــم منذ عــام  ،»2007احتشد
آالف ال ـج ـن ــوب ـي ــن أم ـ ــس فـ ــي مــدي ـنــة
عـ ـ ــدن ،إحـ ـي ــاء ل ـل ــذك ــرى الـ ـ ـ ــ 23إلع ــان
«فـ ـ ــك اإلرتـ ـ ـب ـ ــاط» عـ ــن «ال ـج ـم ـه ــوري ــة
العربية اليمنية» ،وتأييدًا لـ«املجلس
اإلنتقالي الجنوبي».
امتألت ساحة العروض ،أكبر ميادين
ع ــدن ،بــأبـنــاء املـحــافـظــات الجنوبية،
الذين رفعوا أعــام «جمهورية اليمن
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـشـعـبـيــة» (ســاب ـقــا)،
ً
وهي الدولة التي كانت كيانًا مستقال
إلى ما قبل تحقيق الوحدة عام ،1990
وشعارات معارضة للقرارات األخيرة
لـلــرئـيــس الـيـمـنــي املستقيل عـبــد ربــه
منصور هــادي ،وداعمة ملحافظ عدن

ُ
املـ ـق ــال ورئ ـي ــس «امل ـج ـلــس اإلنـتـقــالــي
الجنوبي» عيدروس الزبيدي.
وفــي بـيــان صــدر فــي خـتــام الفعالية،
التي تخللت عرضًا عسكريًا لوحدات
«املـقــاومــة الـجـنــوبـيــة» ،ش ـ ّـدد املجلس
عـلــى أن ــه «اسـتـمــد شرعيته مــن إرادة
شـعـبـيــة جـمـعـيــة اح ـت ـشــد ل ـهــا شعب
ال ـج ـن ــوب» ،نــاف ـيــا أن ي ـك ــون تشكيله
ّ
«ردة فعل تستهدف شرعية الرئيس
ع ـب ــد رب ـ ــه م ـن ـص ــور ه ـ ـ ـ ــادي» .وب ــاي ــع
املجلس تحالف ال ـعــدوان الـسـعــودي،
مؤكدًا أن «الجنوب جزء ال يتجزأ من
الـتـحــالــف ،وشــريــك مـعــه فــي الــوجــود
واملـ ـصـ ـي ــر والـ ـتـ ـص ــدي ل ـك ــل امل ـخــاطــر
املـ ـح ــدق ــة ب ــامل ـن ـط ـق ــة وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
املشروع اإليراني العدواني التوسعي
وأدواتــه املحلية» .كما أثنى على دور
اإلمارات في «تهيئة املنظومة األمنية
والعسكرية ملكافحة االرهاب وتثبيت
األم ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي م ـحــاف ـظــات
الجنوب كافة».
بدوره ،اعتبر الزبيدي في كلمة ألقاها
م ـب ــاش ــرة م ــن ال ـع ــاص ـم ــة اإلم ــاراتـ ـي ــة
أب ــوظـ ـب ــي ،أن امل ـج ـل ــس بـ ــات بـمـثــابــة
«ط ـل ـي ـع ــة قـ ـي ــادي ــة م ـع ـب ــرة عـ ــن ه ــدف
ش ـعــب ال ـج ـنــوب بــاس ـت ـعــادة دول ـت ــه»،

مشيدًا بدور «الجيش اإلماراتي الذي
سطر أروع مالحم البطوالت لتحرير
عــدن ولحج وأبــن وبقية املحافظات
م ــن املـيـلـيـشـيــات ال ـحــوث ـيــة» ،والـ ــدور
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ف ـ ــي «ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـت ـح ــال ــف
إليـقــاف التمدد اإليــرانــي التوسعي».
فــي امل ـقــابــل ،خــاطــب الــرئـيــس اليمني
السابق علي عبد الله صالح ،في كلمة
ألقاها بمناسبة الذكرى الــ 27إلعالن

ال ـ ــوح ـ ــدة بـ ــن الـ ـشـ ـط ــري ــن ال ـش ـم ــال ــي
ً
والـجـنــوبــي ،ال ـحــراك الجنوبي قــائــا:
«إذا كان القرار في أيديكم يا حراكيني
ت ـ ـعـ ــالـ ــوا نـ ـتـ ـف ــاه ــم إليـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـحـ ــرب،
ون ـت ـحــاور لتصحيح م ـســار الــوحــدة
أو إجـ ــراء اسـتـفـتــاء شـعـبــي ،الـيـمـنــي،
وإذا ّقرر الشعب االنفصال ننزل عند
ّ
اس ـت ـف ـتــاء ال ـش ـع ــب» .ك ـمــا أكـ ــد صــالــح
أن «ال ـتــدخــل اإلي ــران ــي ك ــذب» ،مشيرًا

عدد الحاالت المشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا تخطت ( 23500أ ف ب)

إل ــى أن ال ـتــواجــد الــوحـيــد هــو «لـقــوى
الـتـحــالــف ال ــدول ــي ض ــد ال ـي ـمــن» الـتــي
اتـهـمـهــا بــ«تـقـسـيــم ال ـبــاد وغــزوهــا»،
ومن ضمنها القوات السودانية التي
«تحتل بلحاف ومطار وميناء املكال».
وتــأتــي الـتـظــاهــرة فــي عــدن بعد يوم
مـ ــن تـ ـظ ــاه ــرة حـ ــاشـ ــدة فـ ــي ص ـن ـعــاء
رفـ ـض ــا لـ ــزيـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب إلــى الـسـعــوديــة .وفي
كلمة ألقاها خالل التظاهرة ،خاطب
رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا»
مـحـمــد عـلــي ال ـحــوثــي ،ح ـكــام الـعــرب
ً
واملـسـلـمــن ،مـتـســائــا« :مـ ــاذا قدمتم
ألم ـت ـك ــم؟ م ـ ــاذا ت ـص ـن ـعــون ي ــا زع ـمــاء
العرب؟ لقد أثبتم أنكم حزم وعزم من
أجل أميركا ومصالح أميركاّ ،أما في
مصالح أمتكم وشعوبكم فأنتم بقر
تـحـلـبــون لـيــل ن ـهــار مــن أج ــل اإلرادة
الترامبية».
ميدانيًا ،كشفت حركة «أنـصــار الله»
عن منظومة دفاع جوي جديدة ،قالت
إنه تمت تجربتها بنجاح على طائرة
حربية نــوع «إف  »15تابعة لتحالف
ّ
العدوان .وأكــد بيان صــادر عن وحدة
الـ ــدفـ ــاع الـ ـج ــوي ال ـت ــاب ــع ل ـل ـحــركــة أن
«مـنـظــومــة ال ــدف ــاع ال ـجــويــة الـجــديــدة

