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المقابلة

ّ
والسعودية بأنها
وصف وزير الخارجية اإليراني ،علي أكبر صالحي ،سياسة بالده تجاه قطر
سياسة عصا موسى للصداقة ،وليست عصا فرعون للضرب على الرؤوس ،مشددًا على استمرار
طهران بدعم سوريا ،التي اعتبرها أقوى حلقة في سلسلة محور املقاومة في املنطقة

علي أكبر صالحي
¶ ح �س��م ال �غ ��رب خ �ي ��اره ب �ف��رض ح �ص��ار نفطي
عليكم ،فما هي استعداداتكم ملواجهة هذا الحصار
وما هو ردكم عليه؟
 نحن ال نقبل الحصار والحظر االقتصاديوم ��ا إل ��ى ذل ��ك م ��ن ع �ق��وب��ات .ال� �غ ��رب ي�س�ي��ر
ب��ات �ج��اه خ �ط��أ ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى إي � ��ران .ل�ط��امل��ا
أعلنت في تصريحاتي أن الغرب يحاول أن يدخل في نوع
من التعامل مع إيران ،سيجعلها تغير نمط تعاملها معه
بما يتناسب وسلوكه هذا.
لكن الغرب مع األسف في توهم أنه إذا ما واصل ضغوطه
على إي��ران وش��دد ال�ط��وق عليها فهي ستستسلم .إي��ران
بلد حضاري لديه تاريخ عريق وخبرة في مواجهة هذه
اإلجراء ات.
وإن ش��اء ال�ل��ه سنخرج م��ن ه��ذه ال�ض�غ��وط س��امل�ين آمنني.
يمكن أن نالقي عوائق ،لكننا سنتجاوزها.
¶ هل ستغلقون مضيق هرمز في األول من تموز املقبل؟
 ن�ح��ن ال ن�ت�ح��دث ع��ن إغ�ل�اق امل�ض�ي��ق .ب��ال�ع�ك��س ،مضيقهرمز مهم بالنسبة إلينا وإل��ى دول الجوار والعالم كله.
ثان مهتمة بحماية األمن واالستقرار
وإيران قبل أي بلد ٍ
في الخليج الفارسي ومضيق هرمز .لكن هذا األمن يجب
أن يكون جماعيًا.
ً
دوال من خارج املنطقة هي التي ّ
تحدد
من غير املقبول أن
ه��وي��ة امل�س�ت�ف�ي��د م��ن األم� ��ن ف��ي ه ��ذا امل �ض �ي��ق .أن ��ا أن�ص��ح
إخواننا ف��ي املنطقة ب��أن نتعاضد ونتعاون بعضنا مع
بعض للحفاظ على االستقرار واألمن في الخليج.
¶ ما هو موقفكم من ذهاب جامعة الدول العربية إلى مجلس األمن
طلبًا لعقوبات على سوريا؟
 أن��ا استغرب م��ن ه��ذا ال�ق��رار العربي ،ألن ال�ق��رار السابقك ��ان ي�ق�ت�ض��ي ذه ��اب م��راق �ب�ين إل ��ى س��وري��ا ل�ل�اط�ل�اع على
الوضع .وهو ما حصل.

ملاذا ال يعطون سوريا الفرصة نفسها التي أعطوها لهذا
البلد.

• المنطقة إلى تهدئة وتسوية
• نرفع في وجه العرب عصا موسى ال عصا فرعون
• سوريا أقوى حلقات محور المقاومة

زار املراقبون سوريا ،حيث عملوا ألكثر من شهر وقدموا
تقريرًا متوازنًا .كان من املفترض أن يواصلوا هذه املهمة.
نحن في حال من االستغراب والتعجب والحيرة .لم نفهم
مل��اذا أوق�ف��ت جامعة ال��دول العربية عمل امل��راق�ب�ين ،الذين
كانوا موفقني في تأدية مهمتهم ،وتوجهت إل��ى مجلس
األمن الدولي.
¶ ما هو تفسيركم ملا جرى؟
 أت�ص��ور أن ه�ن��اك ن��وع��ًا م��ن اإلب �ه��ام ف��ي طريقة التعاملم��ع س��وري��ا .منذ ال�ب��داي��ة ،ك��ان امل��وق��ف ال��رس�م��ي إلي��ران أن
على الحكومة السورية أن تلبي مطالب الشعب السوري
لناحية تجديد الدستور وإج��راء انتخابات ،وهم وعدوا
ب��أن �ه��م س �ي �ق��وم��ون ب��ذل��ك وه� ��م ي �ف��ون ب ��وع ��ده ��م .ص ��درت
قوانني إصالحية ،وفي شباط املقبل هناك استفتاء على
الدستور.
مل ��اذا ال ي�ع�ط��ون ال�ف��رص��ة ل�س��وري��ا ك��ي ي�ح�ق��ق ال�س��وري��ون
بأنفسهم اإلصالحات املطلوبة.
¶ ملاذا ال يفعلون ذلك ،برأيكم؟
 ه � ��ذا س� � ��ؤال ع �ل �ي��ك أن ت ��وج �ه ��ه إل � ��ى ال � �ع� ��رب أن �ف �س �ه��م.إخ��وان �ن��ا ال �ع��رب ه��م م��ن ع�ل�ي�ه��م ت�ب��ري��ر ن��وع�ي��ة تعاملهم
م��ع س ��وري ��ا .ه �ن��اك دول أخ� ��رى غ �ي��ر س��وري��ا ف�ي�ه��ا ح��راك
جماعي ،وحصل أن ق��رر رئيسها التنحي ،لكن الحكومة
والسلطة فيها بقيت كما هي ،واإلصالحات تسير شيئًا
فشيئًا.

¶ قمتم أخيرًا بزيارة لتركيا قيل إنها كانت مفصلية وإنكم ملستم
ً
في خاللها تحوال في املوقف التركي حيال ملفات املنطقة ،وفي
مقدمها سوريا .ماذا جرى في هذه الزيارة؟
 نحن دائمًا على اتصال وتشاور مع إخواني في تركيا.ل��دي �ن��ا أح �س��ن ال �ع�ل�اق��ات م ��ع ه ��ذا ال �ب �ل��د ،وأن� ��ا ف ��ي خ�لال
ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة زرت أن �ق��رة ن�ح��و ث�م��ان��ي م� ��رات .وال�س�ي��د
(وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة أح �م��د) داوود أوغ �ل��و ج ��اء إل ��ى إي ��ران
أرب��ع أو خ�م��س م ��رات ،وه��و أخ ك��ري��م وص��دي��ق ،والتقينا
ف��ي امل��ؤس�س��ات ال��دول�ي��ة .آراؤن ��ا م��ع تركيا ح��ول كثير من
ال �ق �ض��اي��ا وال� �ش ��ؤون ال �ت��ي ت �ح��دث ع �ل��ى م �س �ت��وى ال�ع��ال��م
واملنطقة تقريبًا تشابه بعضها البعض ،إال أننا نختلف
في بعض األم��ور ،وال ب��أس في االخ�ت�لاف .وطريقتنا في
التعامل مع هذا االختالف هي في زي��ادة التشاور في ما
بيننا من أجل إزالته.
بالنسبة الى سوريا ،لدى إخواننا األتراك رأيهم الخاص.
يريدون اإلصالحات أن تحدث بسرعة ،ال ببطء .قلنا لهم
إنه ما دام الرئيس بشار األسد وعد بإجراء اإلصالحات،
واتخذ خطوات ملموسة في ه��ذا االت�ج��اه ،أعطوه فرصة
ألن التسريع في هذه األمور يمكن أن يعطي نتائج سلبية.
¶ هل وافقوا معكم على هذا التوجه؟

قال وزير الخارجية
اإليراني ،علي أكبر
صالحي ،إن إيران
والوكالة الدولية
للطاقة الذرية اتفقتا
على مواصلة املشاورات،
مشيرًا الى أن وفد
املفتشني النوويني ،الذي
إيران هذا األسبوع ،لم
زار ّ
يتفقد أيًا من املنشآت
النووية اإليرانية.
ووصف مباحثات الوفد
بأنها كانت «جيدة وهي
خطوة إلى األمام».
(يو بي آي)

 ال أريد أن أدخل في التفاصيل بشأن هذه القضية ألنهاأم ��ور ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن�ه��م .ول �ك��ن ن�ح��ن ف��ي ح ��ال ت �ش��اور دائ��م
بعضنا مع بعض.
¶ إيران أعلنت منذ اليوم األول أنها تقف إلى جانب الرئيس بشار
األسد .في املقابل ،يبدو بكل وضوح أن رأس الحربة في مواجهة
س��وري��ا ه��ي ال�س�ع��ودي��ة وق �ط��ر .أل��م ي�ح��ن ال��وق��ت ل�ك��ي ت��رف��ع إي��ران
العصا في وجه هاتني الدولتني؟
 ال �ع �ص��ا ال� �ت ��ي ن��رف �ع �ه��ا ه ��ي ع �ص��ا األخ� � ��وة وال �ص ��داق ��ةوال � � �ت � � �ض� � ��ام� � ��ن .ه � � � ��ذه ه � � ��ي ال� � �ع� � �ص � ��ا ال � � �ت� � ��ي ن� �م� �ت� �ل� �ك� �ه ��ا.
ع� � �ص � ��ان � ��ا ت � �ش � �ب� ��ه ع� � �ص � ��ا م � � ��وس � � ��ى ،ال ع� � �ص � ��ا ف� � ��رع� � ��ون.
ل ��ذل ��ك ال ن ��رف ��ع ع� �ص ��ا ل� �ن� �ض ��رب ع� �ل ��ى رؤوس اآلخ ��ري ��ن
ك� �م ��ا ف� �ع ��ل ف � ��رع � ��ون .ن� �ح ��ن أص � �ح� ��اب م� �ن� �ط ��ق ،وأص� �ح ��اب
ع �ق�لان �ي��ة ،ون �ط �ل��ب م ��ن إخ��وان �ن��ا ال �س �ع��ودي�ين واآلخ ��ري ��ن
أن ي �س��اع��دوا ع�ل��ى ح�ف��ظ األم ��ن واالس �ت �ق��رار ف��ي امل�ن�ط�ق��ة،
واالستقرار واألمن في سوريا .السعودية وسوريا كانتا
ت�ت�م�ت�ع��ان ب �ع�ل�اق��ات ج �ي��دة ج � �دًا ،ون �ح��ن ن �س �ت �غ��رب كيف
أن ه ��ذه ال �ع�ل�اق��ات امل�ت�ي�ن��ة ت �ح��ول��ت ص��دف��ة إل ��ى ن ��وع من
التباعد.

الريجاني :سنقطع أيدي من يغامر في الخليج
ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت ال ��وك ��ال ��ة ال ��دول �ي ��ة ل�ل�ط��اق��ة
ال��ذري��ة تعلن ع��ن م�ح��ادث��ات «ط�ي�ب��ة» في
إي��ران ح��ول الشكوك بالبرنامج النووي
لهذا البلد ،ح��ذر رئیس مجلس الشوری
اإلس�ل�ام��ي ع�ل��ي الری �ج��ان��ي م��ن أن ب�لاده
«ستقطع أيدي من يغامرون» في الخليج.
وق ��ال الري �ج��ان��ي ،أم ��ام مجلس ال �ش��ورى،
إن ال �ت �ص��ری �ح��ات األخ� �ی ��رة ل�ل�م�س��ؤول�ین
األم �ي��رك �ی�ی�ن وال �غ��رب �ی�ی�ن ب �ش ��أن م�ض�ی��ق
ه��رم��ز «ن��اب �ع��ة م��ن خشیتهم م��ن هیمنة
ال � �ث� ��ورة ال� �ص ��ام ��دة ل �ل �ش �ع��ب اإلی � ��ران � ��ي».
وأض� � ��اف «إن ال �ش �ع��ب اإلی� ��ران� ��ي ی�ع�ت�ب��ر
مضیق ه��رم��ز مضیق س�ل�ام .ول��و ح��اول
البعض ال�ق�ی��ام بمغامرة ف��ي الخلیج أو
بحر عمان ،فإن الشعب اإلیراني سیبادر
ال��ی قطع أی��دی�ه��م» .وق��ال رئ�ي��س البرملان
اإلي��ران��ي «إن ص�لاب��ة ال �ث��ورة اإلس�لام�ی��ة
الیوم نابعة من رفضها لكل الطواغیت،
وب�ط��رح ن�م��وذج ملموس للدیموقراطیة
ال ��دی �ن �ی��ة ،وه � ��و ال� �ن� �م ��وذج ال � ��ذي ی�ف�س��ح
الطریق للثورات في املنطقة».
ف��ي غ�ض��ون ذل ��ك ،ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام
للوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،هيرمان
ناكيرتس ،عقب عودته من زي��ارة إلي��ران
استغرقت ثالثة أي��ام على رأس وف��د من

وكالة الطاقة:
زيارة املفتشني
املقبلة اليران
في  21و22
شباط الحالي

كالبر:
ّ
اإليرانيون
ّ
يتصرفون
ّ
بعقالنية
والتدخل
العسكري ليس
محتمًا

إيرانيات خالل احتفاالت ذكرى انتصار الثورة اإلسالمیة جنوب طهران (راهب هومافندي ــ رويترز)
مفتشي وك��ال��ة ال�ط��اق��ة« :ن�ح��ن ملتزمون
بتسوية كل القضايا املهمة ،واإليرانيون
ملتزمون بالقطع أيضًا .لكن ال يزال هناك
بالطبع الكثير من العمل يتعني إنجازه،
وخ �ط �ط �ن��ا ل��رح �ل��ة أخ � ��رى ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل

القريب جدًا».
ووص � ��ف زي � � ��ارة ال ��وف ��د ال � ��ذي ض ��م س�ت��ة
أع �ض��اء ال��ى اي� ��ران ،ب�ق��ول��ه «ن �ع��م  ...قمنا
ب��رح �ل��ة ط �ي �ب��ة» .وق � ��ال إن �ه��ا «م �ب��اح �ث��ات
م �ك �ث �ف��ة» .وف ��ي وق ��ت الح ��ق أم ��س أع�ل�ن��ت

وك ��ال ��ة ال� �ط ��اق ��ة أن ال� �ج ��ول ��ة امل �ق �ب �ل��ة م��ن
م �ح��ادث��ات امل�ف�ت�ش�ين ال �ن��ووي��ن ف��ي اي ��ران
ستكون في  21و 22شباط الحالي.
وك��ان��ت إي ��ران ق��د وص�ف��ت امل �ح��ادث��ات في
وق ��ت س��اب��ق ب��أن�ه��ا «ب� �ن ��اءة» ،وق��ال��ت إن

ه�ن��اك نية لعقد امل��زي��د م��ن االج�ت�م��اع��ات.
وك � � ��ان م ��دي ��ر االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات ال �ق��وم �ي��ة
األميركية جيمس ك�لاب��ر ،ق��د اعتبر ،أول
من أمس ،أن العقوبات والدبلوماسية قد
تقنعان إي��ران بوقف برنامجها النووي
ألن م �س��ؤول �ي �ه��ا ي �ت �ص��رف��ون ب�ع�ق�لان�ي��ة
وي� �ت� �ب� �ع ��ون «م � �ق� ��ارب� ��ة ت� �ق ��وي ��م األرب� � � ��اح
والكلفة».
وقال كالبر إنه بالرغم من تصاعد التوتر
م��ع ط�ه��ران وح��رب األع�ص��اب بخصوص
مضيق هرمز في مطلع العام ،فإن التدخل
ال� �ع� �س� �ك ��ري ض� ��د إي � � � ��ران ل� �ي ��س م �ح �ت �م��ًا.
وق� � ��ال ف ��ي ج �ل �س��ة اس� �ت� �م ��اع أم� � ��ام ل�ج�ن��ة
االستخبارات في مجلس الشيوخ «إننا
نعتبر أن صناعة القرار في امللف النووي
في إي��ران تتم عبر مقاربة تقويم األرب��اح
ً
والكلفة ،ما يعطي املجتمع الدولي مجاال
للتأثير على طهران».
وأشار مدير وكالة االستخبارات املركزية
(س� ��ي آي إي � ��ه) دي �ف �ي��د ب� �ت ��راي ��وس ،أم ��ام
مجلس الشيوخ ،إلى أن الهدف الرئيسي
للمسؤولني اإليرانيني هو «بقاء النظام»،
م �ع �ت �ب �رًا ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ن �ف �س��ه أن «ال� �ح ��ل
السلمي» لألزمة مع إيران «ما زال ممكنًا».
(أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

