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رسالة إيرانية من احتجاز البحارة األميركيين

انتهت عملية احتجاز إيران للزورقين األميركيين ،بشكر من وزير الخارجية
األميركي جون كيري لطهران ،وبإشادة كل من كيري ومحمد جواد
ظريف بدور الدبلوماسية في حل المشاكل .مع ذلك ،رسالة إيران ،من خالل
احتجاز البحارة األميركيين ،كانت موجهة إلى أكثر من جهة

طهران لواشنطن:
في الخليج األمر لي
طهران – حسن حيدر
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة جـ ـ ــديـ ـ ــدة بــن
البحرية اإليرانية واألميركية ،بعد
 12عــامــا عـلــى آخ ــر حــادثــة احتجاز
ق ــام ــت بـ ـه ــا إيـ ـ ـ ــران ألرب ـ ـعـ ــة ب ـح ــارة
أم ـيــر ًك ـيــن دخ ـل ــوا امل ـي ــاه اإلقـلـيـمـيــة
خـ ـط ــأ ،ف ــي م ـن ـط ـقــة م ــائ ـي ــة مـخـتـلــف
عـلــى تــرسـيــم ُح ــدوده ــا م ــع ال ـع ــراق،
وبعد البحث أطلق البحارة األربعة.
ح ـ ـصـ ــل االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاز األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ع ـل ــى
بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أم ـ ـيـ ــال بـ ـح ــري ــة داخـ ــل
امل ـ ـي ـ ــاه اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة فــي
جــزيــرة "فــارســي" املقابلة للسواحل
السعودية ،التي تقع بــن البحرين
وال ـكــويــت .خــرجــت دوريـ ــة أمـيــركـيــة
م ــؤلـ ـف ــة م ـ ــن زورقـ ـ ـ ـ ــن م ـ ــن ال ـك ــوي ــت
باتجاه البحرين ،البحرية اإليرانية
رص ـ ـ ــدت تـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــا ،واس ـت ـن ـف ــرت
قــواهــا ألن ه ــذه ال ـ ــزوارق الـصـغـيــرة
بحسب القيادة العسكرية ال تقوم،
عـ ـ ـ ــادة ،ب ـم ـه ـم ــات ب ـع ـي ــدة فـ ــي عـمــق
ال ـب ـح ــار .ج ـه ــزت ال ـب ـحــريــة الـتــابـعــة
للحرس الثوري في املنطقة الثانية
عديدها ،واتجهت بسرعة إلى املكان
تـحـسـبــا ألي اخ ـت ــراق والسـتـكـشــاف

مـ ـهـ ـم ــات ال ـ ـ ــزورق ـ ـ ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن،
بعدما أثــارا ريبة الراصدين لهما،
مل ـع ــرف ــة ط ـب ـي ـعــة عـمـلـهـمــا ف ــي ه ــذه
املهمة.
يقود التحليل إلى أن هذه الزوارق
تـسـتـخــدم ،ع ــادة ،فــي عـمـلـيــات نقل
أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص أو قـ ـ ـ ـ ــوات خ ـ ــاص ـ ــة أو
لتنفيذ مهمات رصد سريعة .وهنا
ي ـم ـكــن تـفـسـيــر االن ـت ـظ ــار اإلي ــران ــي
ألي خطأ أميركي لالنقضاض على
الدورية ،ومعرفة طبيعة عملها.
ات ـ ـخـ ــذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار بـ ـع ــد ال ـ ـتـ ــوغـ ــل فــي
امل ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة ،وحــاصــرت قــوات
م ــن ال ـب ـحــريــة اإلي ــرانـ ـي ــة ال ــزورق ــن
وأرسلت لهما تحذيرات ،فلم يظهرا
أي مقاومة تذكر ،بل كان مستغربًا
سرعة استسالم العناصر ،بعدما
عـ ـ ــرفـ ـ ــوا أن مـ ـ ــن ي ـ ـحـ ــاصـ ــرهـ ــم هــي
ق ـ ــوات إي ــرانـ ـي ــة .ف ــي هـ ــذه األثـ ـن ــاء،
كــانــت حــامـلــة ال ـطــائــرات األميركية
"ترومان" في اتجاه جنوب الجزيرة
فــي املـيــاه اإلقليمية ،وفــي شمالها
كــانــت حــامـلــة ال ـطــائــرات الفرنسية
"ش ـ ــارل ديـ ـغ ــول" ،وفـ ــور م ـعــرفــة أن
القطع البحرية األميركية محاصرة
إي ــران ـي ــا ،ق ــام ــت بــال ـت ـحــرك بــاتـجــاه

حاصرت قوات من البحرية اإليرانية الزورقين وأرسلت لهما تحذيرات فلم يظهرا أي مقاومة تذكر (أ ف ب)

املـنـطـقــة وأرس ـلــت مــؤشــرات حربية
عـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــل .وب ـح ـســب
م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ق ـ ـيـ ــاديـ ــة إيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،كـ ــان
الـحــرس ال ـثــوري قــد اتـخــذ ،سريعًا،
إجـ ـ ــراء ات م ـض ــادة وأوصـ ــل رســائــل
بأن أي فتح للنيران سيكون بمثابة
ال ـضــوء األخ ـضــر إلط ــاق صــواريــخ
مضادة للسفن ،من على منت بوارج
حــربـيــة إيــران ـيــة ،واألخ ـط ــر مــن ذلــك

صــواريــخ بــر ـ ـ بحر البعيدة املــدى،
التي تنشر منها إيــران اآلالف على
ط ــول ســواح ـل ـهــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،فـكــان
ال ـت ـل ـم ـيــح ب ـ ــأن ال ـ ـحـ ــراك ال ـع ـس ـكــري
إلنقاذ السفن سيؤدي إلى اشتباك.
وب ـح ـســب ق ــول ق ــائ ــد ب ـح ــري كـبـيــر،
ف ـقــد "كـ ــان سـيـمـثــل االش ـت ـب ــاك أكـبــر
خسارة عسكرية للواليات املتحدة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر ض ـ ـ ــرب ق ـط ـع ـهــا

البحرية بالصواريخ" ،ما يعني أن
إي ــران هــددت باإلمطار الصاروخي
للقطع املهاجمة.
وفــور وصــول البحارة إلــى اليابسة
في جزيرة "فــارســي" ،اتصلت قيادة
ال ـحــرس ال ـث ــوري بــوزيــر الـخــارجـيــة
م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف ،ال ـ ــذي تـلـقــى
مباشرة اتصاالت مكررة من نظيره
األمـ ـي ــرك ــي جـ ــون كـ ـي ــري ،أكـ ــد فـيـهــا

بدء تطبيق االتفاق النووي نهاية األسبوع
كشف نائب وزير
الخارجية اإليراني،
عباس عراقجي،
أمس ،عن بدء
االتفاق
تطبيق
ّ
النووي الموقع
بين بالده والدول
الكبرى ،نهاية
هذا األسبوع

ق ــد يـسـتـيـقــظ الـ ـن ــاس يـ ــوم الـسـبــت
أو األحـ ـ ــد ع ـل ــى بـ ـي ــان م ــن مـنـ ّـسـقــة
الـ ـش ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروبــي فدريكا موغريني ووزير
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد ج ــواد
ظـ ــريـ ــف ،ال ي ـق ــل أه ـم ـي ــة عـ ــن ب ـيــان
إعالن التوصل إلى االتفاق النووي
في تموز املاضي .فوفق ما ّ
صرح به
مساعد وزي ــر الخارجية اإليــرانــي،
ع ـبــاس عــراق ـجــي ،سـيـصــدر تقرير
ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة
بـشــأن الـتــزام إي ــران بتعهداتها في
االت ـفــاق ال ـنــووي ي ــوم غــد الجمعة،
لظريف
فيما يصدر البيان املشترك
ّ
وفـ ــدري ـ ـكـ ــا مـ ــوغـ ــوري ـ ـنـ ــي امل ـت ـع ــل ــق
بتنفيذ االتفاق النووي يوم السبت
أو األحد.
وفي تصريح له خالل ندوة بعنوان
"دراسـ ـ ـ ــة أحـ ـ ــدث ت ـ ـطـ ــورات االت ـف ــاق
ال ـ ـنـ ــووي" ،أش ـ ــار ع ــراق ـج ــي إلـ ــى أن
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة
واألمن الدولي في وزارة الخارجية
حـمـيــد بـعـيــدي ن ـج ــاد ،رئ ـيــس وفــد
الخبراء اإليرانيني في املفاوضات
مــع مـجـمــوعــة " ،"1+5تـ ّ
ـوجــه مساء
أول م ــن أم ــس إل ــى فـيـيـنــا "إلن ـجــاز
م ــا ت ـب ـقــى م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
لالتفاق النووي".
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك فـ ـيـ ـم ــا أكـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
اإليراني حسن روحاني أنه من أجل
مكافحة اإلرهـ ــاب يـجــب أال ننتظر
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ألن الـ ـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة

تمتلك الـقــوة واإلمكانيات الكافية
لـتـطـهـيــر املـنـطـقــة م ــن اإلره ــاب ـي ــن.
وأشـ ــار روح ــان ــي ،خ ــال استقباله
وزي ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة األنــدون ـي ـس ـيــة
رت ـنــو م ــرس ــودي ،إل ــی اإلمـكــانـيــات
والطاقات املناسبة املتاحة لتنمية
ع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن
ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـشــددًا
عـلــى ضـ ــرورة ب ــذل الـجـهــد لتنمية
التعاون بني الجانبني .وأشــار إلى
أن "ال ـ ـظـ ــروف اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـع ــال ــم
اإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــب إج ـ ـ ـ ـ ــراء
مشاورات بني الدول اإلسالمية أکثر
مــن ذي ق ـبــل" ،مــؤك ـدًا أن ــه "م ــن أجــل
مكافحة اإلرهـ ــاب يـجــب أال ننتظر
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ألن الـ ـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة
تمتلك الـقــوة واإلمكانيات الكافية
لتطهير املنطقة من اإلرهابيني".
وأشــار روحاني إلى أن دعم بعض
ال ـ ـ ـ ــدول ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة
"ي ـ ـت ـ ـنـ ــافـ ــی م ـ ـ ــع ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ــوح ـ ــدة
واالستقرار والتماسك في املنطقة
وال ـعــالــم اإلس ــام ــي" ،كــذلــك أوضــح
أن "الجمهورية اإلسالمية تطالب،
دائمًا ،بإقامة عالقات جيدة وودية
وأخ ــوي ــة ب ــن جـمـيــع دول ال ـج ــوار
واملـنـطـقــة" ،مضيفًا أنـهــا "مستعدة
إلبـ ـ ــداء امل ـس ــاع ــدة لـ ـل ــدول األخ ـ ــری،
بهدف السير نحو الــوحــدة واألمــن
املستديم والتنمية اإلقليمية.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ب ـي ـن ـمــا ال ت ــزال
األزم ــة مــع الـسـعــوديــة تشغل ّ
حيزًا

م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات والـ ـخـ ـط ــاب ــات
الصادرة عن املسؤولني اإليرانيني،
فقد رأى وزيــر الخارجية اإليــرانــي
مـحـمــد جـ ــواد ظ ــري ــف ،ف ــي تـغــريــدة
على موقع "تويتر" ،أنــه يجب على
"املـ ـتـ ـعـ ـج ــرف ــن املـ ـح ــدث ــي ال ـن ـع ـم ــة"
االبـتـعــاد عــن الــدبـلــومــاسـيــة ،وذلــك
في تصريح اعتبره البعض ّ
موجهًا
إلــى القيادة السعودية ،فيما أشار
ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر إلـ ــى أنـ ــه ردًا عـلــى
اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة ال ـتــي
س ـخــرت مــن ان ـتـقــاد ظــريــف لسجل
حقوق اإلنسان في السعودية.
ورغ ــم أن ظــريــف لــم يــذكــر اإلم ــارات
أو ال ـس ـعــوديــة ،بـشـكــل م ـبــاشــر ،إال
أن كـثـرًا مــن رواد مــواقــع الـتــواصــل

االجتماعي رأوا في التغريدة أنها
ّ
رد على تصريحات وزير الخارجية
اإلم ــارات ــي ،عبدالله بــن زاي ــد ،الــذي
كـ ــان ق ــد ع ـل ــق ع ـل ــى مـ ـق ــال لـظــريــف
فـ ــي ص ـح ـي ـفــة "ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــاي ـم ــز"
األمـيــركـيــة ،عبر تغريدة قــال فيها:
"ب ـع ــد ق ـ ــراءة م ـق ــال وزيـ ــر خــارجـيــة
إيــران في صحيفة نيويورك تايمز
اعـتـقــدت أن الـكــاتــب وزي ــر خارجية
دولة اسكندنافية".
أما ظريف ،فقد أشار في تغريدته،
أمــس ،إلــى أن "الدبلوماسية مجال
ال ـن ــاض ـج ــن ،ولـ ـي ــس امل ـت ـع ـجــرفــن
املحدثي النعمة".
وفــي سـيــاق متصل ،أكــد املستشار
األع ـ ـ ـلـ ـ ــی لـ ـلـ ـق ــائ ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـق ــوات
املسلحة الـلــواء ،يحيی صـفــوي ،أن
"س ـي ــاس ــات آل س ـع ــود ه ــي ام ـت ــداد
لسياسات الصهاينة في املنطقة".
وقـ ــال إن "دول ج ـنــوب غ ــرب آسـيــا
تـعــانــي ،حــالـيــا ،مــن ظ ــروف معقدة
ل ـل ـغ ــاي ــة ت ـل ـع ــب الـ ـسـ ـع ــودي ــة دورًا
رئيسيًا فـيـهــا" .كــذلــك أش ــار إلــى أن
"ال ـت ـحــالــف األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ال ـس ـعــودي
ـ ـ ـ ال ـعــربــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي ق ــد ألـحــق
الدمار والخراب في سوريا والعراق
واليمن ،علی ّ
مر السنوات الخمس
األخ ـي ــرة" ،مــوضـحــا أنـهــم "يسعون
إلـ ــی إسـ ـق ــاط (ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــوري)
ب ـشــار األسـ ــد ف ــي س ــوري ــا ،وإح ــال
نظام حليف إلسرائيل محله".
(األخبار)

