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العالم

بعد مرور أيام على اجتماع وزراء الخارجية العرب ومجلس التعاون الخليجي ،والخروج ببيانات إدانة لـ»االعتداءات على السفارة السعودية في إيران»،
تقرير
أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي عن اجتماع طارئ ،الخميس المقبل ،للهدف ذاته ،وذلك في إطار التحشيد الذي تعمل عليه الرياض ضد طهران

اجتماع طارئ لـ «التعاون اإلسالمي»
وجزر القمر تقطع العالقات مع إيران

جهود سعودية لتالفي
تمييع المساعي
التصعيدية
الظواهري:
أطيحوا آل سعود
دعـ ـ ــا زعـ ـي ــم ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،أي ـم ــن
الـ ـظ ــواه ــري ،ف ــي ت ـس ـج ـيـ ٍـل ص ــوت ــي ،إلــى
ّ
«شن هجمات ّعلى السعودية وحلفائها
الغربيني والتخلص من النظام الحاكم»،
ّ
ردًا على إع ــدام  43عـضـوًا مــن التنظيم،
مطلع الشهر الجاري.
ّ
وحث الظواهري ،في تسجيله ،السعوديني
عـلــى إطــاحــة أس ــرة آل س ـعــود الـحــاكـمــة،
ودعــا إلى مبايعة التنظيم «في كل مكان
وإلحاق الضرر بالسعودية من خالل ّشن
هجمات على حلفائها الغربيني» ،محذرًا
في الوقت نفسه من أن «السعودية ستدفع
ّ
ثمن عمليات اإلع ــدام» .وذك ــر الظواهري
علماء الدين في اململكة «بدورهم في األمر
باملعروف والنهي عن املنكر في وجه هذا
ّ
املرتد املعادي للمسلمني ،والحامي
النظام
لسرقات الغرب لثرواتهم» ،في إشارة إلى
األسرة الحاكمة.
ويأتي تسجيل الظواهري بعد أربعة أيام
على ّ
توعد التنظيم ،في بيان لفرعيه في
«ج ــزي ــرة ال ـع ــرب» و«امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي»،
ب ــ«ال ـث ــأر» إلع ـ ــدام ال ـس ـعــوديــة 47 ،مــدانــا
بـ«اإلرهاب» ،بينهم الشيخ نمر النمر.
(األخبار)

ُ
تسعى السعودية إلــى تــافــي خفوت
ال ـت ـفــاعــل م ــع «أزم ـت ـه ــا امل ـف ـت ـع ـلــة» مع
إي ــران ،مــن خــال اقتحام كــل املجالس
امل ـت ــاح ــة أم ــام ـه ــا وط ـ ــرق ك ـ ّـل األب ـ ــواب
ال ـتــي تـســاعــدهــا عـلــى تـجــنــب تمييع
مرور الوقت .واستنادًا
«قضيتها» ،مع ّ
إلـ ــى إصـ ـ ــرار وت ـع ــن ــت مـنـسـجـمــن مع
إجـ ــراءات ـ ـهـ ــا ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـس ــاب ـق ــة،
أعلنت «منظمة التعاون اإلســامــي»،
أمـ ــس ،أن ــه ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب ال ــري ــاض
سيعقد مجلس وزراء خارجية الدول
األع ـض ــاء اجـتـمــاعــا طــارئــا ل ــه ،فــي 21
كانون الثاني الحالي ،لبحث تداعيات
االعـتــداء على السفارة السعودية في
طـ ـه ــران ،وقـنـصـلـيـتـهــا ف ــي «م ـش ـهــد».
وذكــرت املنظمة ،في بيان ،أن «األمــن
الـ ـع ــام لـلـمـنـظـمــة إيـ ـ ــاد م ــدن ــي ،تـلـقــى
رسالة من وزيــر خارجية السعودية،
عادل الجبير ،دعا فيها لعقد اجتماع
ملجلس وزراء خارجية دول املنظمة،
وق ــد واف ـق ــت غــالـبـيــة الـ ــدول األع ـضــاء
على عقده».
ي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت رف ـ ـع ـ ــت ف ـي ــه
جـ ـ ـ ــزر ال ـ ـق ـ ـمـ ــر م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ت ـض ــام ـن ـه ــا
مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن مـ ـج ــرد اإلدانـ ـ ـ ــة
لـ»االعتداءات على السفارة السعودية
ف ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران» إل ـ ـ ــى قـ ـط ــع ع ــاق ــات ـه ــا
الدبلوماسية مع إيــران .ونقلت وكالة
األنـبــاء السعودية عــن بـيــان أصــدرتــه
وزارة ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي جــزر
الـ ـقـ ـم ــر أنـ ـ ــه «ن ـت ـي ـج ــة ل ـ ـعـ ــدم اح ـ ـتـ ــرام
جمهورية إيران اإلسالمية التفاقيات
فيينا املنظمة للعالقات الدبلوماسية
والـقـنـصـلـيــة وتــدخ ـل ـهــا ف ــي ال ـش ــؤون
الداخلية لبعض الــدول العربية ،فإن
الحكومة القمرية قررت قطع عالقاتها
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع ج ـم ـهــوريــة إي ــران

ّ
التقى كيري مع الجبير في لندن للتداول بشأن تقليل التوتر بين السعودية وإيران (أ ف ب)

اإلســامـيــة» .وأض ــاف البيان أن «هــذا
الـ ـق ــرار ي ـعــد ن ــاف ـذًا ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن تــاريــخ
 13ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،»2016مــوضـحــا
أنــه «يـجــب اتـخــاذ اإلجـ ــراءات املالئمة
لتنفيذه في أقرب وقت ممكن».
وكانت حكومة جزر القمر قد أعربت،
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ع ـ ــن «إدان ـ ـت ـ ـهـ ــا
لالعتداءات الجائرة على مقار البعثة
الدبلوماسية الـسـعــوديــة فــي إي ــران»،
مشيرة إلــى أنـهــا «اسـتــدعــت سفيرها
ل ـ ــدى طـ ـ ـه ـ ــران ل ـ ـل ـ ـت ـ ـشـ ــاور» ،وم ـع ـب ــرة
ع ــن «تـضــامـنـهــا م ــع املـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،واس ـت ـن ـك ــاره ــا ال ـشــديــد
لحادثة االعتداء».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،شـ ـ ـه ـ ــدت األزمـ ـ ـ ــة
ً
ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ اإلي ــران ـي ــة ت ـفــاعــا على
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر عـ ـ ـن ـ ــه وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري س ــام ــح ش ـكــري
ال ـ ــذي أكـ ــد أن «أم ـ ــن ال ـخ ـل ـيــج جـ ــزء ال
ي ـت ـجــزأ م ــن أم ـن ـنــا الـ ـق ــوم ــي» ،مـشـيـرًا
إل ـ ــى أه ـم ـي ــة «احـ ـ ـت ـ ــواء األزمـ ـ ـ ــات عـبــر
ال ــوس ــائ ــل ال ـس ـل ـم ـيــة» .وفـ ــي تـصــريــح
لوكالة األنـبــاء املـصــريــة ،عقب جلسة
مباحثات موسعة عقدها مــع نظيره
األملــانــي فــرانــك فالتر شتاينماير في
وزارة الخارجية األملانية ،قال شكري
إن «اح ـت ــواء األزم ـ ــات يـجــب أن يكون

مــن دون التفريط بالحقوق الخاصة
للدول العربية وأمنها ،وعدم التدخل
في شؤونها الداخلية ،وإقامة عالقات
على أســس مــن املصالح املشتركة ،ال
السعي إلى تحقيق نفوذ على حساب
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة» .وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر
املصري أن «الجانب األملــانــي والــدول
األوروب ـيــة يقلقها الـتــوتــر فــي الشرق
األوسـ ـ ـ ــط ،ل ـت ــأث ـي ــره ع ـل ــى االس ـت ـق ــرار
وان ـت ـشــار ظــاهــرة اإلرهـ ــاب واملـخــاطــر
الـتــي قــد تنتج عــن ذلــك بالنسبة إلى
الساحة األوروبية».
وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،يــأتــي ل ـقــاء وزي ــر

الريجاني :السعوديون
خفضوا أسعار
النفط كي ال تنتفع
إيران من االتفاق
النووي

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ج ـ ــون ك ـيــري
نـظـيــره ال ـس ـعــودي ع ــادل الـجـبـيــر ،في
العاصمة البريطانية لـنــدن ،للتداول
ّ
ب ـشــأن تـقـلـيــل ال ـتــوتــر ب ــن الـسـعــوديــة
وإي ــران ،إلــى جانب القضية السورية.
وف ــي تـعـلـيـقــات عـكـســت ال ـق ـلــق م ــن أن
يــؤثــر هــذا التوتر على عملية السالم
في سوريا ،التي تقودها األمم املتحدة،
قــال كـيــري «نــريــد أن نـحــاول لـنــرى إن
كــان هناك من طريق لحل بعض هذه
املـشــاكــل ،مــن دون ال ـتــورط فــي صــراع
أكبر» .وأضــاف أن «آخــر شيء تحتاج
اليه املنطقة هو املزيد من الصراعات».
وأك ــد كـيــري أن «هـنــاك أشـيــاء بسيطة
يريدون تحقيقها من شأنها املساعدة
عـلــى مـنــع ذل ــك ،ومـهـمـتـنــا هــي العمل
معًا لنحاول الوصول إلى ذلك».
أم ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ــردود اإلي ــران ـي ــة
ع ـل ــى ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـسـ ـع ــودي امل ـبــاشــر
وغير املباشر ،فقد رأى رئيس مجلس
الـ ـش ــورى اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي الري ـج ــان ــي،
أم ـ ـ ــس ،أن الـ ـسـ ـع ــودي ــن قـ ــد خ ـف ـضــوا
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،ك ــي ال ت ـن ـت ـفــع إيـ ــران
مــن االت ـفــاق ال ـنــووي امل ـبــرم مــع ال ــدول
ال ـســت .وق ــال الري ـجــانــي ،فــي ل ـقــاء مع
أئمة املساجد في مدينة قم ،إنه «بعد
إبرام االتفاق النووي ،قال السعوديون

طهران :أمن الخليج في عهدتنا
ّ
أكد عالء الدين بروجردي أن
عملية الحرس الثوري أظهرت أن «أمن
منطقة الخليج الحساسة بعهدة إيران،
في وقت ّ
صرح فيه رئيس وفد الخبراء
اإليرانيين حميد بعيدي نجاد بأن الملف
النووي وصل إلى المحطة األخيرة من
المفاوضات في فيينا
ي ـس ـت ـح ــوذ ت ـط ـب ـيــق االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
املرتقب بني لحظة وأخرى ،على مختلف
مـفــاصــل املـشـهــد اإلي ــران ــي ،مــن دون أن
ّ
ي ـغــطــي ع ـلــى م ـســألــة اح ـت ـجــاز ط ـهــران
لعناصر مــن الـبـ ّحــريــة األمـيــركـيــة ،أول
من أمس ،التي عقب عليها رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس ال ـشــوري اإليــرانــي عــاء الدين
ب ــروج ــردي ،أم ــس ،بــالـقــول إن «عملية
الـحــرس الـثــوري الشجاعة ،أظـهــرت أن
أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة

بعهدة إيران» ،مؤكدًا أن «ليس بمقدور
أميركا عدم مراعاة قواعد هذه اللعبة».
بروجردي أشاد ،في بيان ،بأداء القوة
ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ــرس الـ ـث ــوري
ب ــاح ـت ـج ــازه ــا  10جـ ـن ــود مـ ــن امل ـش ــاة
البحرية األميركية وزورقيهما ،اللذين
دخال املياه اإلقليمية اإليرانية ،مساء
الـ ـث ــاث ــاء .ورأى أن «ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـهــاك
زورق ـ ــن أم ـيــرك ـيــن لـلـمـيــاة اإلقـلـيـمـيــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،رغـ ــم أن ـه ــا لم
تكن متعمدة ،إال أن ّ
رد الفعل السريع
والــذكــي لهذه الـقــوة ،عكس مــرة أخرى
ق ــوة الـشـعــب اإلي ــران ــي ب ـق ـيــادة الـقــائــد
ّ
ال ـعــام ل ـل ـقــوات املـســلـحــة آي ــة ال ـلــه علي
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي» .ول ـ ـفـ ــت ب ـ ـ ــروج ـ ـ ــردي إل ــى
أن «األم ـ ـ ـ ــر امل ـث ـي ــر ل ــاس ـت ـح ـس ــان فــي
ه ــذه العملية الـبـطــولـيــة ،هــو السلوك
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـحـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري م ــع
امل ـع ـت ـق ـلــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ح ـي ــث كــانــت
ت ـح ـمــل ف ــي ط ـيــات ـهــا نـ ـق ــاط تـعـلـيـمـيــة
وأظ ـه ــرت أن اإلسـ ــام األص ـي ــل يتمتع
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات» .وص ـ ـ ـ ــرح ب ــأن
«ال ــرس ــال ــة ال ــواضـ ـح ــة ال ـت ــي تـحـمـلـهــا

ه ــذه الـعـمـلـيــة لـ ــدول امل ـن ـط ـقــة ،ه ــي أن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ومن
منطلق شعورها باملسؤولية إزاء أمن
ه ــذه املـنـطـقــة الـحـســاســة ،تـتـعــامــل مع
ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى بـمـثــل ه ــذا الـطــريـقــة»،
مــؤكـدًا أنــه «يـجــب عليهم األخ ــذ بنظر
االعـ ـتـ ـب ــار عـ ــدم ارت ـ ـكـ ــاب األخ ـ ـطـ ــاء فــي
حساباتهم ،والكف عن إطالق املزايدات
العبثية».
بــدورهّ ،
تطرق رئيس مجمع تشخيص
مصلحة النظام آيــة الله أكبر هاشمي
رفـ ـسـ ـنـ ـج ــان ــي إلـ ـ ــى امل ـ ــوض ـ ــوع ذاتـ ـ ــه،
مشيرًا أن «الحكومة ووزيــر الخارجية
والـحــرس الـثــوري ،قــد أنهيا هــذا امللف
بإدارتهم الصحيحة له».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أش ـ ــار رف ـس ـن ـجــانــي،
خالل استقباله مجلس اإلدارة وأعضاء
نـقــابــة الـصـنــاعــة والـتـعــديــن والـتـجــارة
الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى أن «دور وأه ـم ـي ــة
الجمهورية اإلسالمية ،هما في إرساء
الـســام واالسـتـقــرار الـعــاملــي» .وق ــال إن
«ال ــدول الغربية تـصـ ّـر علی التفاوض
مــع إي ــران ،ألنـهــا بحاجة إلــی أن تكون

الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة م ــوج ــودة في
الساحة في ظل هذه الظروف ،ذلك أنها
تدرك أن وجود إيران يعد أمرًا ضروريًا
نظرًا إلى مكانتها».
ُ
تسارع الخطى
في سياق آخر ،وفي ظل
املتجهة إلــى تطبيق االت ـفــاق الـنــووي،
أع ــرب رئـيــس وف ــد الـخـبــراء اإليــرانـيــن
فــي املـفــاوضــات الـنــوويــة مــع مجموعة

« »1+5حميد بعيدي نجاد ،أمــس ،عن
أمله في انتهاء آخر املواضيع النووية
ال ـع ــال ـق ــة .وخـ ـ ــال وجـ ـ ــوده ف ــي فـيـيـنــا
إلنجاز الخطوات األخيرة على أعتاب
تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ،صـ ـ ّـرح ب ـع ـيــدي نـجــاد
بـ»أننا نتجه إلى إعداد آلية إعالن يوم
البدء بتنفيذ خطة العمل املشتركة».
وعلى صفحته على موقع «إنستاغرام»،
ك ـت ــب ب ـع ـي ــدي نـ ـج ــاد أنـ ــه «مـ ــع إن ـج ــاز
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع أم ـ ـيـ ــركـ ــا واالت ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي بشأن آخر القضايا املتعلقة
بــإلـغــاء الـحـظــر ،نـكــون قــد وصـلـنــا إلــى
امل ـح ـطــة األخـ ـي ــرة م ــن املـ ـف ــاوض ــات في
فيينا» .وقال «نعم صحيح ،هنا فيينا
املحطة األخيرة من مسيرة مفاوضاتنا
ال ـنــوويــة املــاراثــون ـيــة ،وم ــع اجـتـيــازهــا
ن ـص ــل إل ـ ــى ي ـ ــوم ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ال ـع ـمــل
املشتركة».
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ،أشـ ـ ـ ــار م ـســاعــد
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة رئـ ـي ــس مـنـظـمــة
ال ـتــراث الثقافي والـصـنــاعــات اليدوية
والـسـيــاحــة مـسـعــود سـلـطــانــي فــر إلــى
أنـ ــه ب ـع ــد  48س ــاع ــة ،س ـت ـب ــدأ امل ــراح ــل

