االثنين  11كانون الثاني  2016العدد 2784

العالم

13

ّ
الجبير :سنتعامل مع التدخالت اإليرانية بجدية وحزم

هجومًا على الحزب ،وسط تضامن
تام من غالبية الوزراء الحاضرين.
بـعــدهــا ،تـحــدث باسيل عــن ضــرورة
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـش ــرع ــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
ل ـنــاح ـيــة ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر وبـمـيـثــاق
جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ال ــذي ينص
على أن تحترم كل دولة نظام الحكم
القائم في دول الجامعة األخرى وأال
تغيير النظام
تقوم بعمل يرمي الى
ّ
ً
ف ـي ـهــا» ،م ـت ـســائــا« :م ــن م ــن ــا يـلـتــزم
بذلك؟».
ّ
يسجل امتناعه عن
وأعلن أن لبنان
املوافقة على القرار «ألنه ال ينسجم
م ــع س ـي ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
فــي الـنــأي بالنفس عــن الـتــدخــل في
شــؤون الــدول األخــرى» ،فيما ّ
سجل
اعتراضه على مشروع البيان لذكره
حــزب الـلــه .عندها ،نـ ّـمــت إش ــارة عن
الجبير تفيد باملوافقة على سحب
اإلشارة الى الحزب ،وهو ما فسرته
م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة ب ــأن ــه «سـعــي
سـ ـع ــودي لـ ـص ــدور الـ ـق ــرار م ــن دون
اعـ ـت ــراض» .إال أن وزي ــر الـخــارجـيــة
الـبـحــريـنــي طـلــب ال ـك ــام ،فــاعـتــرض
على إش ــارة «األخ جـبــران» الــى عدم
احـ ـ ـت ـ ــرام حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان «وك ــأن ــه
يعنينا بــذلــك» ،واعـتـبــر أنــه ال لــزوم
للبيان إذا سحبت اإلشارة الى حزب
ال ـ ـلـ ــه .وحـ ـص ــل نـ ـق ــاش بـ ــن بــاس ـيــل
وبـ ـ ــن زاي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــذي سـ ـ ــأل عـ ــن مـعـنــى
االم ـت ـنــاع فــي ش ــأن ال ـق ــرار والــرفــض
ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـب ـيــان .وق ـ ــال :هل
ت ـع ـت ــرض ــون ع ـل ــى ف ـق ــرة م ـع ـي ـنــة فــي
الـقــرار؟ فـ ّ
ـرد باسيل« :الــدعــوة جاءت
على أساس البحث في االعتداء على
السفارة ،وال يفترض تحميل االمور
اكـثــر مما تحتمل .لدينا مالحظات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وإذا أردتـ ـ ـ ـ ــم م ـنــاق ـش ـت ـهــا
تفصيليًا فنحن مستعدون .ال نريد
تخريب اإلجـمــاع ،ولكن ال نريد في
الوقت نفسه أن نثير مشكلة داخلية.
وحتى لو أزلتم اإلشــارة الى الحزب
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــان س ـن ـل ـغ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض،
ولكننا لن نوافق وسنمتنع».
ّ
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــد امل ـت ـح ــدث بــاســم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـع ــراق ـي ــة أحـ ّمــد
جمال لـ«األخبار» أن «العراق تحفظ
ع ـلــى ال ـب ـنــد الـ ــذي ي ــرب ــط ح ــزب الـلــه
ب ـ ــاإلره ـ ــاب ،ض ـم ــن بـ ـن ــود عـ ــدة وت ــم
تـقــديــم ذل ــك تـحــريــريــا إل ــى الجامعة
العربية».
وأوضح جمال أنه «رغبة من العراق
بعدم الوقوف أمام اإلجماع العربي،
ف ــإن ــه ش ــاط ــر ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ق ــرار
إدانــة االنتهاكات التي تعرضت لها
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة الـسـعــوديــة
فــي طـهــران ومـشـهــد ،مــن قبل بعض
العناصر املغرضة».
ب ـ ـ ــدوره ،ص ـ ـ ّـرح إب ــراه ـي ــم الـجـعـفــري
«اختلفنا على نقطة أساسية ،وهي
أن هـنــاك إدان ــة للحكومة اإليــرانـيــة،
ونـ ـح ــن ال ن ــري ــد أن ي ـن ـس ـحــب فـعــل
م ـج ـمــوعــة ه ــاج ـم ــت الـ ـسـ ـف ــارة عـلــى
الدولة» ،مؤكدًا «أننا ال نقبل بإدانة
إيران ،بل إدانة املرتكبني ،وخصوصًا
أن ط ـه ــران ق ــام ــت ب ـخ ـطــوات مـهـمــة؛
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـصـ ــل أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
ل ـت ـق ـص ـي ــره» .وأك ـ ـ ــد ال ـج ـع ـف ــري أن ــه
«عند التصويت أبدينا مالحظاتنا
وتحفظاتنا وقمنا بتسجيل ورقــة
مـ ـ ّ
ـدونـ ــة ودفـ ـعـ ـن ــاه ــا إل ـ ــى اإلدارة»،
ّ
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه «تـ ـ ــم ال ـت ـح ـفــظ وإبـ ـ ــداء
مــاح ـظــات ع ـلــى ن ـقــاط ك ـث ـيــرة ج ـدًا،
لكننا ال نخرج عن اإلجماع العربي».
إال أن الالفت أن النص الرسمي الذي
ّ
وزعـتــه الجامعة بعد انتهاء أعمال
امل ــؤت ـم ــر ل ــم ي ـش ــر إال الـ ــى اع ـت ــراض
ل ـب ـنــان ع ـلــى ال ـب ـي ــان وام ـت ـن ــاع ــه عــن
املوافقة على القرار!

في تصعيد سياسي
جديد يغذي األزمة
ّ
السعودية ـ االيرانية ،هدد وزير
الخارجية السعودي عادل
الجبير ّ
بالرد بـ«حزم وجدية»
على «التدخالت اإليرانية» التي
أرجعها إلى تاريخ حدوث
وقت
«الثورة االسالمية» ،في ٍ
زار فيه وزير الدفاع محمد
بن سلمان باكستان التي
أكدت التزام الدفاع عن أمن
السعودية
فيما تـصـ ّـب الـسـعــوديــة جـهــودهــا على
التحشيد ضــد إي ــران فــي سـيــاق تغذية
األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
املـ ـتـ ـف ــاعـ ـل ــةّ ،
وج ـ ـ ـ ــه وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ـ ًـة
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،عـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،رسـ ــالـ ــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ط ـ ـه ـ ــران أرج ـ ـ ـ ــع ف ـي ـهــا
الـخــاف معها إلــى تــاريــخ بــدء «الـثــورة
ـام يكاد يكون االول
االســامـيــة» ،فــي كـ ٍ
مــن نوعه على لسان مـســؤول سعودي
عـلــى ه ــذا امل ـس ـتــوى ،لـنــاحـيــة الــوضــوح
ف ــي ح ـصــر املـشـكـلــة م ــع إي ـ ــران بــالـفـتــرة
الزمنية العائدة لنحو ثالثة عقود فقط،
إذ طالب الجبير إيران بـ«التعامل كدولة
ال كـ ـث ــورة» .وهـ ـ ّـدد الـجـبـيــر ب ــال ـ ّ
ـرد على
الـتــدخــات االيــران ـيــة بــ«جــديــة وح ــزم»،
وذلــك بالتزامن مــع زي ــارة وزيــر الــدفــاع
السعودي ،محمد بن سلمان ،لباكستان
ال ـت ــي أكـ ــدت ال ـتــزام ـهــا ال ــدف ــاع ع ــن أمــن
اململكة.
وفي سياق حديثه عن محاولة بالده مع
مجلس الـتـعــاون الخليجي اسـتـصــدار
قــرار فــي مجلس األمــن يدين الهجمات
على السفارة السعودية في طهران ،أكد
الجبير أن «كل العداء مدعوم من إيران
على مدار  35عامًا منذ الثورة اإليرانية
فــي عــام  ،»1979مضيفًا أنــه مــن حــدوث
هــذه ال ـثــورة «ب ــدأت إي ــران بــدفــع أجندة

طــائ ـف ـيــة لـتـقـسـيــم الـ ـ ــدول وال ـش ـع ــوب».
وش ـ ــدد ع ـلــى أن ه ــذه األعـ ـم ــال «لـيـســت
م ـق ـبــولــة» ،وأن «امل ــوق ــف الـ ــذي اتـخــذتــه
اململكة إلــى جانب حلفائها هــو لنقول
كفى» .وطالب الجبير إيران باتخاذ قرار
«إم ــا أن تـكــون دول ــة أو ثـ ــورة» ،شــارحــا
أنــه «فــي حــال كانت إيــران دولــة فعليها
أن تتصرف على هذا النحو وبعقالنية
يمكن للدول التعامل معها ،أما إن كانت
ً
ثورة فمن الصعب إن لم يكن مستحيال
ً
أن نتعامل مـعـهــا» ،قــائــا إن «ال ـثــورات
لـيــس لـهــا مـنـطــق ب ــل ه ــي تـعـمــل بــدافــع
العاطفة» .وتابع بالقول «نحن ّ
نرحب
بفرصة أن نــرى إي ــران تتصرف كدولة
طبيعية وسلمية وال تتدخل في شؤون
دول املنطقة ،وأن ال تدعم اإلرهاب ،وهذا
كله بيدها إن أرادت أن تكون دولة جوار
جيدة وطيبة».
وفــي مزيد مــن التصعيد ،هـ ّـدد الجبير
إي ــران بـمــزيــد مــن االجـ ـ ــراءات بـعــد قطع
الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ح ـي ــث ق ــال

ـار اآلن ع ـل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات
إن ال ـع ـم ــل جـ ـ ـ ٍ
اإلضافية التي باإلمكان اتخاذها تجاه
إي ــران «إذا مــا اسـتـمــرت فــي سياستها
ال ـحــال ـيــة» ،مـضـيـفــا أن األمـ ــور ستكون
أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.
وع ــن دور إيـ ــران فــي األزم ـت ــن الـســوريــة
واليمنية ،قال الجبير إن إيران أدت دورًا
سلبيًا في كل من البلدين« ،فهي دعمت
الحوثيني باملال والعتاد ،وكذلك األفراد،

محمد بن سلمان
زار باكستان للفوز
بدعمها ضد إيران
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ً
وتواصل ذلــك» ،قائال «إننا أوقفنا عددًا
من السفن اإليرانية التي تحمل السالح
ّ
امل ــوج ــه ل ـل ـح ــوث ـي ــن» .وف ـ ــي م ــا يـتـعــلــق
بـســوريــا ،اتـهــم الجبير إي ــران ب ــ«إرســال
ال ـحــرس الـجـمـهــوري لـحـمــايــة (الــرئـيــس
بـشــار) األس ــد ،ونـشــرت جيشها وأيـضــا
ميليشيًا حــزب الـلــه لــدعــم بـشــار األســد،
وهو يقتل أكثر من  250ألف مواطن».
وفـ ـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه خـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع وزراء
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـع ــرب أم ـ ــس ،أكـ ــد الـجـبـيــر
أن الـسـعــوديــة ستتعامل مــع الـتــدخــات
االي ــرانـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة ب ــ«كــل
ج ــدي ــة وح ـ ـ ـ ــزم» .وق ـ ـ ــال إن االع ـ ـت ـ ــداءات
التي تعرضت لها البعثة الدبلوماسية
للمملكة في إيران «تعكس بشكل واضح
السلوك الذي تنتهجه السياسة اإليرانية
في املنطقة العربية بالعبث في مقدراتها
والتدخل في شؤون دولها وإثــارة الفنت
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة وزعـ ــزعـ ــة أمـنـهــا
واستقرارها».
وأك ــد أن «الـتـصــدي للتدخالت اإليــرانـيــة
مـســؤولـيــة الـجــامـعــة الـعــربـيــة أي ـضــا في
ضــوء أهــدافـهــا الــرامـيــة إلــى حماية األمــة
ال ـعــرب ـيــة وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى األمـ ــن الـقــومــي
للدول والشعوب واملقدرات العربية».
وفي إطار تحشيد الدعم ملوقف السعودية
في أزمتها مع إيــران ،وصل وزيــر الدفاع
الـسـعــودي محمد بــن سلمان إلــى إســام
آب ــاد ،يــوم أم ــس ،حيث أكــد رئـيــس أركــان
ال ـج ـيــش ال ـبــاك ـس ـتــانــي ال ـج ـن ــرال رح ـيــل
شريف الدفاع عن أمن السعودية ،مشددًا
على أن أي تهديد لسالمة أراضي اململكة
سيؤدي إلــى رد فعل قــوي من باكستان.
وكانت باكستان قد امتنعت عن املشاركة
الـعـسـكــريــة فــي عـمـلـيــات الـتـحــالــف الــذي
تـ ـق ــوده ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي ال ـي ـم ــن ف ــي آذار
املــاضــي .وأك ــد شــريــف أن ب ــاده «تتمتع
ب ـع ــاق ــات وث ـي ـق ــة وأخـ ــويـ ــة م ــع املـمـلـكــة
الـعــربـيــة الـسـعــوديــة وغـيــرهــا مــن ال ــدول
مجلس التعاون الخليجي ،كذلك فإنها
تعلق أهمية كبيرة على أمنها».
من جانبه ،أكد بن سلمان أن بالده تولي
أهمية كبرى لباكستان وقواتها املسلحة،
وت ـق ــدر نـجــاحـهــا ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
وال ـج ـهــود امل ـبــذولــة لتحقيق االسـتـقــرار
ّ
مجددًا «دعــم اململكة الكامل
في املنطقة،
ملوقف باكستان حول جميع القضايا».

ّ
طهران :التعقل ال يدوم من جانب واحد
ـداء على سفارة
تــواجــه إي ــران االستثمار الـسـعــودي لــاعـتـ ّ
الرياض في طهران بمزيد من الهدوء والتعقل ،الــذي نجم
عنه ،أخيرًا ،إقالة مساعد محافظ طهران للشؤون األمنية
صفر علي براتلو واعتقال نحو ستني شخصًا في قضية
مـهــاجـمــة ال ـس ـفــارة ،حسبما أع ـلــن املـتـحــدث بــاســم وزارة
الداخلية اإليــرانـيــة حسني علي أمـيــري .ولكن هــذا اإلجــراء
ت ـ ــوازى ،أي ـض ــا ،م ــع تـصــريـحــات سـ ّيــاسـيــة إيــران ـيــة أب ــدت،
بمجملها ،إيثارها انتهاج خيار التعقل أمام النية السعودية
جر املنطقة إلى املزيد من التوتر.
وق ــد عـ ّـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة مـحـمــد ج ــواد ظــريــف عــن هــذا
املوقف ،خالل لقائه مساعد وزير الخارجية الصيني جانغ
مينغ ،حني قال «نحن قمنا ،حتى اآلن ،بالرد علی ممارسات
السعودية السلبية ،من خالل التحلي بالصبر واالحتمال،
ألن التعقل والحكمة اإليــرانـيــة دائـمــا بعيدة کــل البعد عن
ال ـتــوج ـهــات غـيــر امل ــدروس ــة وغ ـيــر الـنــاضـجــة لـلـمـســؤولــن
السعوديني» .وأضاف «نحن لن نسعی أبدًا وراء التوتر في
املنطقة».
كذلكّ ،
تطرق ظريف إلى األزمــة مع السعودية ،أمس ،خالل
استقباله املمثل الخاص لألمني العام لألمم املتحدة ستيفان
دي ميستورا ،وأكد أن إيران لن تسمح بأن «تترك التوجهات
الـسـعــوديــة املـثـيــرة للتوتر أث ـرًا سلبيًا علی تسوية األزمــة
السورية ،وأن تتفاقم مشاکل الشعبني السوري واليمني،
وکذلك أوروبــا بسبب هجرة املواطنني السوريني املظلومني
إليها» .كما اعتبر أن «السعودية تحاول أن تترك أثرًا سلبيًا
علی األزمة في سوريا ،من خالل إجراءاتها التصعيدية».
وفــي مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» ،وصــف ظريف
السعودية بأنها دولة «بربرية» ،متهمًا إياها باالعتداء على
البعثات الدبلوماسية اإليرانية في اليمن ولبنان وباكستان
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة .وأضـ ــاف أن إي ــران

اختارت في املواجهة األخيرة معها «ضبط النفس» ،لكنه
أض ــاف أن «الـتـعـقــل ال يـمـكــن أن يستمر إذا ك ــان أح ــادي
الجانب».
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـش ــورى اإلي ــران ــي علي
الريجاني أن السلوك السعودي األخير «يصب في مصلحة
أميركا والكيان الصهيوني» ،موضحًا أنــه «فــي مثل هذه
الـظــروف ،يجب أن تــؤدي إيــران دور إرســاء االستقرار في
املنطقة ،والضرورة إلى ذلك اتخاذ الخطى بحكمة وتجنب
التصرفات االنفعالية».
في سياق آخــر ،انتقد رئيس مجلس الشورى «اإلجــراءات
العدائية للكونغرس األمـيــركــي» تـجــاه «فيلق الـقــدس» في
«الحرس الثوري» ،مصرحًا بأنه «لوال فيلق القدس لشهدت
ط ـهــران ع ـشــرات االن ـف ـج ــارات اإلره ــاب ـي ــة ،كـمــا حـصــل في
بــاريــس» .وأكــد الريـجــانــي أن «الـقــانــون الــذي م ــرره ،أخيرًا،
الكونغرس والــذي يفرض قيودًا على منح تأشيرات سفر
لــإيــران ـيــن وم ــن زار إي ـ ــران ،ي ـع ــارض روح خ ـطــة الـعـمــل
املشترك» .كما شدد على أنه «إذا لم يتم تعديلها ،فإن إيران
ستتخذ املواقف الالزمة».
كذلك ،أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـش ــوری عـ ــاء ال ــدي ــن بـ ــروجـ ــردي ،أن قطع
السعودية عالقاتها مــع إي ــران کــان مخططًا لــه ،نـظـرًا إلى
الهزائم التي منيت بها في املنطقة.
وعلی هامش مراسم أربعينية السفير اإليراني السابق في
لبنان غضنفر رکن أبادی ،أدان بروجردي اقتحام السفارة
السعودية فــي طـهــران والقنصلية السعودية فــي مشهد،
وقال «إننا ال نعتبر الثورية في إثارة الضجيج والتحرکات
العنفية ،ولقد دعونا علی الدوام إلى العقالنية والحكمة في
جميع املجاالت منذ املاضي ولغاية اآلن».
وشدد بروجردي على «ضرورة التعاطي مع العالم» ،وقال

«إننا بطبيعة الحال نری ضرورة أن نتعامل مع السعودية
بصورة أکثر جدية ،وبمواقف أکثر حزمًا مما قمنا به لغاية
اآلن» .وأشار بروجردي إلى أنه «في کثير من األحيان ،يجب
أن تكون دبلوماسيتنا هجومية مبنية علی العقالنية».
في السياق ،أكــد املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية
حـســن جــابــري أن ـص ــاري أن «إغـ ــاق ال ـس ـفــارة ال جــدوى
منه» ،موضحًا أن «حــرب السفارات لن تعود بالنفع على
ً
ً
ال ـس ـعــوديــة ،وه ــي ستضطر عــاجــا أو آج ــا إل ــى الـقـبــول
بالحقائق من حولها».
وخالل مقابلة مع القناة األولــى للتلفزيون اإليراني ،مساء
الـسـبــت ،ق ــال أن ـص ــاري ،ردًا عـلــى س ــؤال بـشــأن احـتـمــاالت
اندالع حرب ومواجهة ،إن «الرياض ،في إطار استراتيجيتها
التي تحدثت عنها ،أخذت في الحسبان الدخول في مواجهة
وحـ ــرب م ـبــاشــرة إل ــى ح ــد م ــا ،ول ـكــن ه ــل سـيـسـمــح بــاقــي
الالعبني اآلخرين في املنطقة والعالم للسعودية بمواصلة
نهجها في إثارة الحروب ،فإنه أمر مشكوك فيه ،فالسعودية
تشعر على األقل بأن الدخول في حرب محدودة يخدمها
إلى حد ما».
وأعرب أنصاري عن أسفه «للظروف التي يمر بها السودان
واألزم ــة االقتصادية التي يعانيها منذ سنتني» ،وقــال إنه
«يتم إغراء مثيل هذه الــدول ،التي تكون ّ
بأمس الحاجة إلى
املساعدات بالبترو دوالر السعودي».
وعن االجتماع الــوزاري االستثنائي لــدول مجلس التعاون
في الرياض ،رأى املتحدث باسم الخارجية أن «السعودية
تسعى إلى جر أمة بكاملها معها ،وهذا لم يحدث ،وكانت
استجابة الدول العربية واإلسالمية لها محدودة للغاية».
(األخبار)

