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العالم

العالم

سوريا

إيران

ّ
بعد مــرور نحو شهر على تسلم إدارة الرئيس جو بايدن
مهامها ،تبدو ّ
ّ
التحركات األميركية في الشرق السوري
متناقضة في ما بينها .وعلى رغم ما يوحي به هذا
التناقض من وجود ّ
تخبط في واشنطن ،إال أنه قد يكون
في المقابل توطئة لتثبيت استراتيجية جديدة هناك

عدوان إسرائيلي
على ريف
دمشق
ّ
شنت طائرات العدو اإلسرائيلي،
فـجــر أم ــس ،عــدوانــا جــدي ـدًا على
األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .ون ـق ـل ــت
وكالة «سانا» السورية الرسمية
ع ــن م ـصــدر عـسـكــري قــولــه إنــه
«فــي تـمــام الساعة الــواحــدة و18
دقيقة مــن فجر الـيــوم (اإلثـنــن)،
ّ
نــفــذ ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي عــدوانــا
ب ــرش ـق ــات ص ــواري ــخ م ــن ات ـجــاه
الجوالن السوري املحتل واتجاه
الجليل ،مستهدفًا بعض األهداف
ف ـ ــي مـ ـحـ ـي ــط م ــديـ ـن ــة دم ـ ـشـ ــق».
ّ
وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــدر الـ ـعـ ـسـ ـك ــري أن
ّ
تصدى
«الــدفــاع الجوي السوري
ل ـل ـصــواريــخ وأس ـق ــط معظمها».
وبـحـســب املـعـلــومــات الـتــي جــرى
تداولها ،فقد استهدفت الغارات
اإلسرائيلية عـ ّـدة مــواقــع للجيش
ال ـ ـس ـ ــوري ،مـ ــن ب ـي ـن ـهــا م ـخ ــازن
.أسلحة في ريف دمشق
)األخبار(

ٌ
ٌ
انسحاب من مناطق وتثبيت في أخرى

«إعادة انتشار» أميركية
في شرق الفرات
الحسكة ــ أيهم مرعي
تغيب ُّ
أي بوادر اهتمام ّلدى اإلدارة
األميركية الجديدة بامللف السوري،
ّ
الـ ــذي ل ــم ي ـت ـشــكــل إل ــى اآلن الـفــريــق
ّ
امل ـع ـن ـ ّـي بـ ــه ،وهـ ــو م ــا ي ـ ّـرج ــح ربـ َّطــه
كملحق ،مثلما كان متوقعًا ،بامللفني
ّ
الـتــركــي واإلي ــران ــي .وف ــي ظ ــل غياب
ـدى إدارة
مـعــالــم سـيــاســة واض ـحــة ل ـ ُ
ج ــو ب ــاي ــدن ح ـيــال س ــوري ــا ،تـسـ ّـجــل
الـتـحـ ّـركــات األمـيــركـيــة املـيــدانـيــة في
ه ــذا ال ـب ـلــد تـنــاقـضــا ك ـب ـي ـرًا ،م ــا بني
االن ـس ـح ــاب م ــن ن ـق ــاط م ـ ـحـ ـ ّـددة ،أو
ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـش ــاء ن ـق ــاط وق ــواع ــد
ج ــدي ــدة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ف ــي س ــوري ــا.
ّ
فبعد أقــل من يومني على انسحاب
ّ
رتـ ـ ــل أمـ ـي ــرك ــي بـ ـمـ ـع ــدات ــه ال ـك ــام ـل ــة
م ــن ن ـق ـطــة م ـس ـت ـحــدثــة ف ــي مـنـطـقــة
ّ
ت ــل عـلــو ف ــي ري ــف الـيـعــربـيــة شـمــال
شــرق محافظة الحسكة ،استكملت
واشنطن إدخ ــال األرت ــال العسكرية
في تحضيرات لبناء قاعدة لها في
قــريــة عــن دي ــوار فــي ري ــف املــالـكـيــة.
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا ي ـ ــوح ـ ــي بـ ـ ــه ذلـ ــك
التناقض من حالة ّ
تعيشها
تخبط
ّ
واش ـن ـطــن ،إال أن ــه ق ــد ي ـكــون تجليًا

لعملية «إعادة انتشار»ُ ،ت ّ
مهد لرسم
خ ـطــوط االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األمـيــركـيــة
الحقًا.
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ــؤك ــد م ـصــادر،
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» ،أن «تـ ـح ـ ّـرك ــات الف ـتــة
ت ـ ّش ـهــدهــا مـنـطـقــة ع ــن دي ـ ــوار على
مثلث ال ـحــدود ال ـســوري  -الـتــركــي -
العراقي ،مع نقل ّ
معدات لوجستية
ّ
وع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة» .وتـ ـق ــدر
امل ـص ــادر أن «الـتـحــالــف يـعـتــزم نقل
جزء من قواته املوجودة بالقرب من
مـنــاطــق انـتـشــار الـنـفــط فــي رمـيــان
والـ ـش ــدادي ،بــاتـجــاه قــاعــدة جــديــدة
في عني ديــوار» ،وذلك تطبيقًا لقرار
«البنتاغون» وقف «حماية» املنشآت
الـنـفـطـيــة ف ــي س ــوري ــا .وت ـض ـيــف أن
«األمـ ـي ــركـ ـي ــن ي ـ ــري ـ ــدون اس ـت ـث ـم ــار
ّ
املوقع الجغرافي لعني ديــوار املطل
عـلــى مــرتـفــع يـشــرف عـلــى مساحات
واسـ ـع ــة م ــن الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة مع
تركيا والعراق ،لتحويله إلى قاعدة
جديدة لهم في املنطقة».
ويــأتــي هــذا الـتـحـ ّـرك األمـيــركــي بعد
عـ ـ ـ ـ ّـدة م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت روسـ ـ ـي ـ ــة إلنـ ـش ــاء
َ
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة ف ــي مـنـطـقــتــي عني
ديوار ودير غصن في ريف املالكية،

يعتزم «التحالف» نقل جزء من قواته باتجاه قاعدة جديدة له في عين ديوار (أ ف ب)

يأتي ّ
التحرك األميركي
بعد ّ
عدة محاوالت َروسية إلنشاء
قاعدة في منطقتي عين
ديوار ودير غصن
بهدف الوصول إلى مناطق انتشار
النفط فــي الحسكة .آن ــذاكّ ،
حرضت
«قـ ـس ــد» أنـ ـص ــاره ــا ع ـل ــى ال ـت ـظــاهــر
ّ
ضد الوجود الروسي في مناطقهم،
ّ
ونجحت في منع أي تمركز روسي

هناك ،خوفًا من أن يفضي ذلك إلى
عــودة تدريجية للحكومة السورية.
من هنا ،قد ُي َ
فهم اختيار األميركيني
ملـنـطـقــة ع ــن دي ـ ــوار ع ـلــى أن ــه لقطع
ّ
للتمدد باتجاه
الطريق أمام موسكو
مـ ـن ــاط ــق الـ ـنـ ـف ــط االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
ولـلـحـفــاظ عـلــى َّال ــوج ــود األمـيــركــي
ألهداف من املتوقع أن تعلنها الحقًا
اإلدارة الجديدة.
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،أف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر
حكومية ســوريــة ،فــي تـصــريــح إلــى
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ب ـ ــأن «م ـي ـل ـي ـش ـيــا قـســد

اسـ ـت ــول ــت ب ــالـ ـق ــوة عـ ـل ــى امل ـط ــاح ــن
َ
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي مــدي ـنــتــي الـحـسـكــة
وال ـقــام ـش ـلــي ،ون ـه ـبــت مـحـتــويــاتـهــا
م ــن الــدق ـيــق وال ـن ـخــالــة وامل ـح ـ ّـرك ــات
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة» .وأضـ ــافـ ــت امل ـص ــادر
أن «ع ـن ــاص ــر امل ـي ـل ـي ـش ـيــا اس ـت ــول ــوا
أيضًا على مــرأب ّ
مؤسسة الحبوب،
ّ
وسرقوا اآلليات واملعدات ،وأجبروا
الـعــامـلــن عـلــى الـعـمــل مـعـهــم تحت
تـهــديــد الـخـطــف واالع ـت ـق ــال» .يــأتــي
ذلك في وقت أكد فيه مصدر سوري
فــي الحسكة ،ل ــ»األخ ـبــار» ،أن «قسد

ّ
تستمر فــي اخـتـطــاف  121عسكريًا
َ
ومـ ــدن ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ــديـ ـن ــت ــي ال ـح ـس ـك ــة
والـقــامـشـلــي ،عـلــى رغ ــم اإلع ــان عن
تفاهم برعاية روسية ّ
لفك الحصار
عـ ــن امل ــديـ ـنـ ـت ــن ،مـ ــن ض ـم ــن ب ـن ــوده
اإلفراج عن املختطفني».
وتـ ـب ــرز هـ ــذه الـ ـتـ ـط ـ ّـورات ب ـع ــد أي ــام
قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــريـ ـ ــان مـ ـعـ ـل ــوم ــات
عـ ــن تـ ـ ّ
ـوصـ ــل م ـم ـث ـل ــن عـ ــن «قـ ـس ــد»
وآخرين عن الحكومة السورية الى
تفاهمات ّأولية خالل اجتماعات في
الـعــاصـمــة دم ـشــق ،بــرعــايــة روسـيــة.

ّ
ول ـع ــل «ق ـس ــد» ت ــري ــد ،م ــن وراء تلك
ال ـت ـص ـ ّـرف ــات ،ال ـتــأك ـيــد أن ـهــا ال ت ــزال
ق ــادرة عـلــى اإلم ـس ــاك بــزمــام األم ــور
فــي شمال شــرق ســوريــا ،باستمرار
الــدعــم األم ـيــركــي أو غـيــابــه .كـمــا أن
تصعيدها األخ ـيــر ،عـبــر االسـتـيــاء
ع ـل ــى م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ح ـك ــوم ـي ــة ،تــريــد
استثماره لرفع سقف مطالبها في
ّ
امل ـفــاوضــات ،فــي ظ ــل تـســريـبــات عن
طلب موسكو من «قسد» إعداد وفد
مــن قـيــاداتـهــا لـلـتـ ُّ
ـوجــه إل ــى دمـشــق،
واستئناف الحوار مع الحكومة.

تقرير

ُّ
تبدد الرهان السعودي :ال تجفيف لمصادر دخل «أنصار الله»
مع إلغاء إدارة جو بايدن،
اليومّ ،تصنيف «أنصار
الله» منظمة «إرهابية»،
ّ
يتبدد رهان السعودية
والحكومة اليمنية
الموالية لها على تجفيف
مصادر دخل «أنصار الله».
يأتي ذلك على رغم أنهما
بذلتا جهودًا كبيرة لإلبقاء
على التصنيف ،الذي ال تجد
مصلحة
اإلدارة الجديدة ّ
في بقائه ،في ظل سعيها
إلى نفض يدها من حرب
اليمن
صنعاء ــــ رشيد الحداد
على وقع الهجمات اليمنية املتواصلة
ب ُــال ـص ــواري ــخ الـبــالـيـسـتـيــة وال ـط ـيــران
امل َّ
سير على مطار أبها و»قــاعــدة امللك
خالد الجوية» في جنوب السعودية،
ُ
تلغي إدارة الرئيس األميركي الجديد،
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ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،رسـمـيــا،
ت ـص ـن ـيــف ح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» فــي
قائمة «الجماعات اإلرهــابـيــة» ،بعدما
أشـ ـع ــرت ال ـك ــون ـغ ــرس بـ ـق ــراره ــا ذاك،
الـ ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه إص ــاب ــة ال ـس ـع ــودي ــة
وح ـك ــوم ــة ال ــرئ ـي ــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه،
عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي ،بخيبة أمــل
كبيرة .صحيح أن الخطوة تستهدف،
صورة
بحسب قيادة صنعاء ،تحسني
ً
الــواليــات املتحدة الـتــي ازدادت قتامة
َ
بفعل الـجــرائــم املرتكبة فــي اليمن ،إال
ّ
ُ
أنـهــا تفقد حكومة ه ــادي ورق ــة علقت
ع ـل ـي ـهــا اآلم ـ ـ ــال ف ــي ت ـج ـف ـيــف م ـص ــادر
دخـ ــل «أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،واالنـ ـتـ ـق ــام مــن
ع ـشــرات ال ـشــركــات الـتـجــاريــة العاملة
فــي املحافظات الواقعة تحت سيطرة
حـكــومــة اإلن ـقــاذ بتهمة «ال ـت ـعــاون مع
الحوثيني».
وكان وزير خارجية هادي ،أحمد عوض
ب ــن م ـب ــارك ،وه ــو سـفـيــره ال ـســابــق في
واشنطن ،قد دفــع بثقله الدبلوماسي
إلقناع الخارجية األميركية بضرورة
اإلب ـقــاء على التصنيف .كما لجأ إلى
جماعات ضغط في الــواليــات املتحدة
ل ــاسـ ـتـ ـع ــان ــة بـ ـخ ــدم ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى ه ــذا
ال ـص ـع ـيــد م ـق ــاب ــل م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات.
وبحسب مصادر استخبارية ،فإن بن
ّ
مبارك ّ
وجــه ،أيضًا ،كل سفارات اليمن
ّ
مناهض
في الخارج للعمل في اتجاه
ُ ّ
إلع ــادة النظر فــي ال ـقــرار ،فيما شكلت

أربع فرق من عشرات املوالني للتحالف
السعودي ـ ـ اإلماراتي للتحريض على
«أن ـص ــار ال ـل ــه» عـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وخ ـص ــوص ــا «ت ــوي ـت ــر»،
ح ـيــث قــوب ـلــت ت ـلــك ال ـح ـمــات بــأخــرى
م ـ ـضـ ـ ّـادة ت ـح ــت وسـ ــم «أمـ ـي ــرك ــا تـقـتــل
الشعب اليمني».
َ
ومنح القرار الصادر عن إدارة الرئيس

اعتزمت حكومة هادي استغالل
القرار األميركي لتشديد الحصار
على ميناء الحديدة
األميركي السابق ،دونالد ترامب ،في
ال ـي ــوم م ــا ق ـبــل األخ ـي ــر م ــن مـغــادرتـهــا
البيت األبيض ،حكومة هــادي ،فرصة
كبيرة للنيل من خصومها في صنعاء.
وعلى رغم تصاعد التحذيرات الدولية
آن ــذاك مــن وج ــود مـخــاطــرة بــاألوضــاع
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،عـ ـم ــدت ت ـل ــك ال ـح ـك ــوم ــة،
ب ـتــوج ـي ـهــات م ــن ال ـس ـف ـيــر ال ـس ـع ــودي
مـحـمــد آل ج ــاب ــر ،إل ــى إع ـ ــداد ع ـشــرات
ّ
تضمنت أسماء أكثر من
القوائم التي
 300شركة تجارية عاملة في صنعاء
وامل ـحــاف ـظــات ال ــواق ـع ــة ت ـحــت سـيـطــرة
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» لـتـسـلـيـمـهــا لـلـجــا َنــب
األميركي ،باإلضافة إلى أكثر من ألفي
اسم لرجال أعمال وسياسيني ونشطاء

وق ـ ـيـ ــادات ع ـس ـكــريــة وأم ـن ـي ــة وزع ـم ــاء
قـ ـب ــائ ــل وصـ ـح ــافـ ـي ــن وش ـخ ـص ـي ــات
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـت ـه ـم ــة «ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون مــع
الـ ـح ــوثـ ـي ـ َـن» .وعـ ـل ــى م ـ ــدى األس ــاب ـي ــع
ّ
املــاضـيــة ،شــكـلــت حـكــومــة ه ــادي عــددًا
َّ
من اللجان ،التي كلفت إحداها بإعداد
ّ
خطة طارئة للسيطرة على املساعدات

ال ــدول ـي ــة ك ــاف ــة ،وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى عــدن
(جنوب) ،باستثناء بعض املساعدات
الغذائية.
كذلك ،وتحت ذريعة التصنيف نفسه،
ش ـ ـ ّـدد «الـ ـتـ ـح ــال ــف» وحـ ـك ــوم ــة هـ ــادي
ح ـص ــاره ـم ــا ع ـل ــى م ـي ـن ـ ّـاء الـ ـح ــدي ــدة،
بمنع دخــول سفن املشتقات النفطية

ُ
تلغي إدارة بايدن ،اليوم ،رسميًا ،تصنيف حركة
«أنصار الله» في قائمة «الجماعات اإلرهابية» (أ ف ب)

إليه .ووفقًا ملصادر ّ
مقربة من حكومة
هـ ــادي ،فـقــد ك ــان فــي نـ ّـيـتـهــا اسـتـغــال
ال ـقــرار األمـيــركــي ملنع دخ ــول ّ
أي سفن
ّ
ُم ّ
حملة باملشتقات النفطية إلى ميناء
ّ
الـ ـح ــدي ــدة ،وإلـ ـغ ــاء ت ـص ــاري ــح ال ـتــجــار
امل ـس ـت ــوردي ــن ملـصـلـحــة ش ــرك ــة الـنـفــط
ف ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،وم ــراجـ ـع ــة ال ـت ـص ــاري ــح
ال ـتــي ُمـنـحــت لـشــركــات ورجـ ــال أعـمــال
ـ ـ يعملون فــي االسـتـيــراد مــن الـخــارج
ل ــأس ــواق الـيـمـنـيــة ـ ـ ـ ـ خ ــال الـسـنــوات
ً
فضال عن إعادة األمل ّ
لتجار
املاضية،
نفط ّ
مقربني من مكتب هادي بالسيطرة
ّ
ّ
على الحصة السوقية ملبيعات النفط
في املحافظات الشمالية.
ً
فـ ـض ــا ع ـ ّـم ــا ت ـ ـقـ ـ ّـدم ،ح ــاول ــت ح ـكــومــة
ّ
ه ـ ــادي ،ال ـت ــي تــتـهـمـهــا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
بــال ـت ـسـ ّـبــب ب ـت ـك ـ ّـدس ال ـس ـيــولــة املــال ـيــة
ألكثر من  1.8تريليون ريال من العملة
اليمنية املطبوعة مــن ِق َبلها مــن دون
غـطــاء نـقــدي خــال الـسـنــوات املاضية،
اس ـت ـغــال قـ ــرار الـتـصـنـيــف األم ـيــركــي
لفرض تلك العملة املمنوعة من التداول
فـ ــي نـ ـط ــاق األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
سـيـطــرة «اإلنـ ـق ــاذ» .وبـحـســب مـصــادر
مـ ّـطـل ـعــة ،ف ــإن ح ـكــومــة هـ ــادي ّ
وج ـهــت،
ّ
ب ـمــوجــب خــطـتـهــا ال ـتــي أع ـ ّـده ــا فــريــق
مـكـ ّـون مــن وزارات التخطيط واملــالـيــة
والتجارة والصناعة والنفط واملعادن
في مدينة عدن ،بتنفيذ قرارها السابق
الرقم  49لعام  ،2020القاضي بربط ّ
أي

واردات أســاسـيــة أو كمالية لصنعاء
بتقديم طلب مسبق للبنك املركزي في
عدن واستحصال موافقة املكتب الفني
ف ــي «املـ ـجـ ـل ــس االقـ ـتـ ـص ــادي األعـ ـل ــى»
ّ
ال ـتــابــع لـهــا ب ـهــدف الـتـحــكــم بــالـســوق،
وفــرض ضرائب وجـمــارك مسبقة قبل
استيراد ّ
أي سلعة.
وع ـ ـ ـقـ ـ ــب ف ـ ـشـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة هـ ـ ـ ـ ـ ــادي ف ــي
استهداف القطاع الخاص ،الذي يقود
العملية االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة منذ
سـ ـ ّـت س ـ ـنـ ــوات ،ع ـب ــر ق ـ ــرار الـتـصـنـيــف
ّ
يتحول إلى سيف
األميركي الــذي كاد
مصلت على عشرات البيوت التجارية
ال ـي ـم ـن ـيــة ،ل ـج ــأت ال ـس ـع ــودي ــة ،أواخـ ــر
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،إل ــى تـقــديــم قــائـمــة
ملـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي تـطـلــب تجميد
حـســابــات  60شــركــة يمنية عــامـلــة في
ّ
مـجــال تـمــويــن ال ـســوق املـحــلــي بــاملــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة واألس ــاسـ ـي ــة م ــن األسـ ـ ــواق
الخارجية .ووفقًا ملصادر دبلوماسية
مـ ّـطـلـعــة ،ف ــإن ه ــذا الـتـ ّ
ـوجــه يــأتــي تحت
ذريعة التالعب بالوديعة السعودية،
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــا كـشـفــه ت ـقــريــر ال ـخ ـبــراء
ال ــدول ـي ــن م ــن ف ـضــائــح ف ـس ــاد كـبـيــرة
ّ
ُيتهم بها مصرف عدن املركزي بقيمة
 430م ـل ـيــون دوالر .وأك ـ ــدت امل ـص ــادر
أن هناك إلحاحًا سعوديًا على الدفع
بمجلس األمن التخاذ قرارات بتجميد
حسابات تلك الشركات التي تستحوذ
على نسبة  %80من السوق اليمني.

سباق رئاسي غير محسوم:
«اإلصالحيون» ال ييأسون
مع دخول الرئيس األميركي جو بايدن إلى
البيت األبيض ،وجد «التيار اإلصالحي» عنصرًا قد يساعده
على استعادة جزء من زخمه في الشارع اإليراني،
ّ
الرئاسية المقبلة
قبل االنتخابات
طهران ــــ حسين شعيتو
أشـهـ ٌـر قليلة تفصل إي ــران عــن السباق
ال ــرئ ــاس ــي ال ـج ــدي ــد ف ــي  18ح ــزي ــران/
يونيو املقبل ،أي اليوم الــذي سيختار
فيه اإليــرانـيــون خـلـيـفــة الــرئـيــس حسن
روح ــان ــي .تــأتــي ه ــذه االن ـت ـخــابــات في
ظـ ـ ــروف اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ب ـع ــد أشـ ـه ــر مــن
االنـتـخــابــات النيابية (شـبــاط /فبراير
ّ
 )2020ال ـتــي ش ـهــدت أقـ ــل نـسـبــة إقـبــال
م ـن ــذ ت ــأس ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة (%42.7
ً
ت ـقــري ـبــا) ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي أثـ ــار ج ــدال
ف ــي ش ــأن اس ـت ـيــاء ال ـش ـعــب م ــن الــركــود
االق ـت ـصــادي واألوضـ ــاع الصعبة ّالتي
تعانيها البالد .يضاف إلى ذلك تفشي
وب ــاء «ك ــورون ــا» ،ال ــذي ّأدى إلــى اتخاذ
ق ــرار بــإجــراء العملية االنتخابية على
مــدى يومني ،منعًا لالكتظاظ ومراعاة
ّ
الصحية.
للمعايير
األول م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل امل ـق ـ ّبــل هو
ب ــداي ــة مـهـلــة تـقــديــم طـلـبــات املــرشـحــن
الراغبني في خوض املعركة االنتخابية،
على أن ّ
تتم املصادقة عليها في األول
ّ
من حزيران /يونيو ،قبل ّ أيام من موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وس ــط تــوق ـعــات مـغــايــرة
ملـ ــا سـ ـ ــاد فـ ــي الـ ـ ــدورتـ ـ ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن،
اللتني شهدتا ُّ
تقدمًا ملحوظًا ل ّ
ـ»التيار
ّ
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي» عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب «ال ـ ـتـ ــيـ ّــار
امل ـح ــاف ــظ» ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى م ــا ك ــان يتحقق
مــن تـطـ ُّـور على صعيد املـفــاوضــات مع
أم ـيــركــا ،وال ـتــي انـتـهــت بــالـتـ ّ
ـوصــل إلــى
االتفاق النووي َ
املبرم عام  ،2015األمر
ّ
ّ
الـ ــذي عـ ــزز م ــن م ـكــانــة «اإلص ــاح ــي ــن»
ومن موقف الرئيس روحاني ،حينها،
ّ
مؤديًا إلــى فــوز األخير بوالية رئاسية
ثانية بأغلبية ساحقة.
ت ـبـ ّـدلــت األحـ ـ ــوال الـ ـي ــوم ،وق ــد ب ــدا ذلــك
واضحًا من خالل االنتخابات النيابية
األ ّخـيــرة (شـبــاط /فبراير  ،)2020حيث
حــقــق «الـتـيــار املـحــافــظ» ف ــوزًا ساحقًا،
ع ـب ــر س ـي ـط ــرت ــه ع ـل ــى ن ـس ـبــة  %76مــن
مـجـلــس ال ـش ــورى ( 222نــائ ـبــا) ،مقابل
 %6لـ»اإلصالحيني» ( 16نائبًا) ،و%18
ّ
للمستقلني ( 53نــائـبــا) .وي ـ ّ
ـرد الـشــارع
اإليـ ــرانـ ــي ت ـلــك الـنـتـيـجــة إلـ ــى اإلخ ـف ــاق
فــي إتـمــام االت ـفــاق ال ـنــووي ،وانسحاب
الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب منه
فــي ع ــام  ،2018وم ــا تبعه مــن تضييق
للخناق على االقتصاد اإليراني ،األمر

الــذي ساهم في تدعيم مواقف «التيار
امل ـحــافــظ» ف ــي ال ـش ــارع اإلي ــران ــي ،بـنـ ً
ـاء
ّ
ع ـلــى إيـ ـم ــان األغ ـل ـب ـيــة ال ـش ـع ـب ـيــة بــأنــه
التيار القادر على التعامل مع االحتيال
األميركي ،والوقوف في وجه التهديدات
االقتصادية واألمنية ،وإيجاد الحلول
على املــدى الطويل ،من دون الخضوع
ـادة االنـهـيــار
ل ـش ـ ٍ
ـروط ســاهـمــت ف ــي زي ـ ـ َ
بشكل لم تشهده البالد من قبل.
حـ ــاول «ال ـت ـ ّـي ــار اإلص ــاح ــي» االلـتـفــاف
ع ـ ـلـ ــى اإلخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ب ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـرًا ،ح ـ ـتـ ــى ق ـب ـيــل
ِّ ً
محمال روحاني
االنتخابات البرملانية،
وحـ ــده كــامــل امل ـســؤول ـيــة ،وف ــق م ــا بــدا
في تصريحات رمــوزه التي سعت إلى

حاول ّ
«التيار اإلصالحي»
االلتفاف على اإلخفاق
مبكرًا بتحميل روحاني
كامل المسؤولية عنه

ّ
االبـتـعــاد عــن الــرئـيــس ،والـتـمــلــص منه
ـول مـعـتــدلــة أو
كـحـلـيــف ،ورب ـط ــه ب ــأص ـ ٍ
مـحــافـظــة ،تـفــاديــا لنتائج االنـتـخــابــات
التي لم يقدر ـ ـ مع ذلك ـ ـ على تجاوزها
ّ
الحادة
ألسباب عديدة ،منها الخالفات
التي نشبت بني أفــراده وبني روحاني،
ال ـ ـ ـ ــذي اع ـ ـت ـ ـبـ ــر أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاره أن «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
اإلصالحي» ّ
يقدمه ككبش محرقة أمام
ال ـ ــرأي ال ـع ــام اإلي ــران ــي .ال ـي ــوم ،يـحــاول
«اإلص ــاح ـي ــون» ال ـعــودة إل ــى املنافسة
ع ـل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،و ّفـ ــي جـعـبـتـهــم نـقـطــة
ت ـح ـ ّـول قــويــة تـتـمــثــل ب ـخ ـســارة تــرامــب
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة األخـ ـيـ ــرة فــي
أمـيــركــا وص ـعــود جــو بــايــدن إل ــى سـ ّـدة
الــرئــاســة ،مستفيدين فــي الــوقــت ذاتــه
من معارضة األخير لسياسات ترامب،
وت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـن ــاع ـم ــة واإلي ـج ــاب ـي ــة
نوعًا ما .ومن هذا املنطلق ،يرى خبير
العالقات الدولية ،الدكتور حسن زادة،
املـقـ ّـر ّب من «التيار اإلصــاحــي» ،أن من
املتوقع أن يكون هناك انفراج اقتصادي

ّ
اإلسالمية (أ ف ب)
من االحتفاالت التي شهدتها طهران لمناسبة الذكرى الـ  42للثورة

نـ ـسـ ـب ــي ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــودة ال ـ ــوالي ـ ــات
ّ
املـتـحــدة إل ــى االت ـفــاق ال ـن ــووي ،فــي ظــل
ّ
ّ
يصب في
تسلم بايدن الرئاسة ،وهو ما
مصلحة «اإلصالحيني» خالل العملية
االنـتـخــابـيــة .ويــذهــب زادة ،فــي حديث
إلى «األخبار» ،إلى اعتبار أن هذا األمر
ً
يـمـنــح «اإلص ــاح ـي ــن» أمـ ــا ف ــي وضــع
ورقة رابحة على الطاولة ،عبر التعاون
مــع إدارة بــايــدن للعودة تدريجيًا إلى
االت ـفــاق ،مــع اتـخــاذ خـطــوات جــديــة من
شــأن ـهــا أن تـعـطــي دف ـع ــا إي ـجــاب ـيــا ّ
ألي
انفراج اقتصادي في األيام التي تسبق
موعد االنتخابات.
فــي املـقــابــل ،يشير زادة إلــى أن «التيار
امل ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ» ي ـ ـس ـ ـعـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره لـ ـلـ ـف ــوز
باألغلبية الساحقة ،مستفيدًا من عامل
االنتخابات النيابية والتأييد الشعبي
امل ـت ــزاي ــد لـ ــه ،وخ ـص ــوص ــا أن األس ـم ــاء
الـتــي يـجــري تــداولـهــا لـخــوض السباق
ه ــي ل ـش ـخ ـص ـيــات ب ـ ـ ــارزة ،م ـثــل رئـيــس
مجلس الشورى محمد باقر قاليباف،
ورئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـق ـضــائ ـيــة إب ــراه ـي ــم
رئيسي .ولكن ال يزال في جعبة «التيار
اإلص ـ ــاح ـ ــي» م ــا يـ ـق ـ ّـدم ــه ،األمـ ـ ــر ال ــذي
ت ـب ـلــور ع ـبــر طـ ـ ْـرح اس ــم م ـنــافــس كـبـيــر،
هــو الـنــائــب األول لــرئـيــس الجمهورية
بناء على ما ّ
إسحاق جهانغيريً .
تقدم،
يمكن ّ الـقــول إن االنـتـخــابــات الرئاسية
ال تبشر بحسم مبكر ،مثل االنتخابات
الـبــرملــانـيــة ،ولــن تنتهي قبل اللحظات
األخيرة.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول ال ـبــاحــث الـسـيــاســي
ـرزة ،فــي حــديــث إلــى
امل ـحــافــظ ،مـيـثــم بـ ـ ّ
ُ
«األخبار» ،إنه ال ّ يتوقع منافسة تذكر
ّ
م ــن ِق ـ َـب ــل ّ
أي م ــرش ــح إص ــاح ــي« ،ألن
ّ
الـ ـش ــارع اإليـ ــرانـ ــي الـ ـي ــوم يـ ـق ــدم الـثـقــة
للمحافظني ،من خالل املواقف واآلراء،
وقــد أثـبــت ذلــك فــي صـنــاديــق االقـتــراع
خالل االنتخابات النيابية» .وبحسب
ّ
ب ـ ــرزة ،ف ــإن «م ــا ي ـع ــزز ه ــذه ال ـث ـقــة هو
ّ
وجــود خطة ثابتة وشاملة للنهوض
باالقتصاد اإليراني ،من خالل الحلول
ّ
ال ـبــدي ـلــة م ـثــل الـ ـخ ــط ال ـح ــري ــري ال ــذي
ّ ّ
تعمل عليه الصني وخط سكة الحديد
ش ـم ــال ج ـن ــوب م ــع ال ـه ـن ــد ،وامل ـيــزان ـيــة
الــداخـلـيــة ال ـجــديــدة ال ـتــي وص ـلــت إلــى
ح ـ ـ ّـد ال ـص ـف ــر فـ ــي املـ ـئ ــة اعـ ـتـ ـم ــادًا عـلــى
الـ ـنـ ـف ــط ،واالت ـ ـ ـكـ ـ ــال عـ ـل ــى ال ـص ـن ــاع ــات
البديلة والتبادالت التجارية الثنائية
ال ـت ــي تـشـهــد ن ـم ـوًا س ــري ـع ــا ،م ــن خــال
التسهيالت التي ّ
تقدمها إيــران ملعظم
ال ـ ـ ـ ـ ــدول» .ويـ ــؤكـ ــد ب ـ ـ ــرزة أن «ال ـش ـع ــب
ّ
مجددًا ّ
بأي طروحات
اإليراني لن يثق
أمـيــركـيــة» ،معتبرًا أن «الـتـجــارب على
مــدى  40عــامــا مــع اإلدارات األميركية
امل ـت ـعــاق ـبــة أث ـب ـتــت أن جـمـيـعـهــا ف ــروع
لألصل ذاته».

