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أوروبا تدعم تنفيذ االتفاق وتجنب التصعيد

برلين وباريس ولندن تناقش طهران بشأن الصفقة النووية

التقى وزير اخلارجية الربيطاين
جريميي ه��ان��ت ،يف بروك�سل
ام�س مع نظرييه ،الفرن�سي جان
�إيف لودريان ،والأملاين هايكو
ما�س ،ورئي�سة الدبلوما�سية
يف االحت��اد الأوروب��ي فيديريكا
موغرييني.
وخالل اللقاء �سيبحث الوزراء
كيفية الرد على �أحدث خطوات
طهران ،املتعلقة بخطة العمل
ال�����ش��ام��ل��ة امل�����ش�ترك��ة ب�ش�أن
الربنامج النووي الإيراين.
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،يف ب��ي��ان لها:
«توجه وزير اخلارجية ،ام�س
االثنني �إلى بروك�سل ،ملناق�شة
الرد على تهديد �إيران بانتهاك
بع�ض التزاماتها وفقا لالتفاق
النووي الإيراين».
و�أ�شار البيان� ،إلى �أن احلديث
ي��دور هنا ،ع��ن �إع�ل�ان طهران
يف  8مايو «نيتها الرتاجع عن
التزامات مهمة» ب�ش�أن ال�صفقة
النووية.
و�أكد البيان� ،أن الدول الأوروبية
الثالث� ،ستنظر خالل اللقاء،
كيف يجب �أن ت��رد الحقا على
التهديدات الإيرانية ،و�ستناق�ش
ال��ت��ق��دم امل��ح��رز يف اجل��ه��ود
امل��ب��ذول��ة ل�����ض��م��ان ا�ستمرار
التجارة امل�رشوعة مع طهران
الحقا ،و�ضمان تنفيذ ال�صفقة،
التي يلتزم االحت��اد الأوروب���ي

• فيدريكا موغيريني

بها طاملا وا�صلت �إي��ران تنفيذ
التزاماتها.
و�أك��دت اخلارجية الربيطانية،
�أن « هذه ال�صفقة ،ال تزال توفر
�أف�ضل الفر�ص ملنع �سباق الت�سلح
ال��ن��ووي يف ال����شرق الأو���س��ط.
وط��امل��ا بقيت �إي����ران ملتزمة
بال�صفقة ،ف�ستبقى بريطانيا

• هايكو ماس

ملتزمة بها».
من جهة �أخ��رى �أعلنت م�س�ؤولة
ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد
الأوروبي ،فيدريكا موغرييني،
�أن االحت��اد يدعم تنفيذ االتفاق
النووي مع �إي���ران ،ويريد من
ال��ق��وى املتناف�سة جتنب �أي
ت�صعيد �آخر ب�ش�أن هذه الق�ضية.

وقالت موغرييني يف ت�رصيح
�صحايف ،ام�س ،قبيل اجتماع
ل����وزراء خ��ارج��ي��ة بريطانيا
وفرن�سا و�أملانيا املوقعة على
االتفاق النووي�« :سنوا�صل دعمه
ق��در ما ن�ستطيع بكل الو�سائل
وب�إرادتنا ال�سيا�سية».
وت�أتي هذه الت�رصيحات يف الوقت

الخارجية البريطانية :إيران والواليات
المتحدة ..نزاع غير مقصود
حذر وزير اخلارجية الربيطاين جرميي هانت
ام�س من خطر «نزاع غري مق�صود» بني الواليات
املتحدة و�إيران على خلفية تفكك االتفاق النووي
الإيراين.
و�أعرب هانت من بروك�سل عن قلق بالده من «خطر
نزاع قد يحدث باخلط�أ يرتافق مع ت�صعيد غري
مق�صود» ،م�ضيفا �أن من الأهمية مبكان عدم �إعادة
�إيران �إلى م�سار �إعادة الت�سلح النووي.
و�أعلنت �إيران الأ�سبوع املا�ضي وقف تنفيذ بع�ض
التزاماتها مبوجب االتفاق النووي ،ومنحت
�أط��راف االتفاق مهلة �أق�صاها  60يوما لتنفيذ
التزاماتها ب�ش�أن النفط والتعامالت امل�رصفية.

• مايك
بومبيو

وبعد �إعالن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
فر�ض حزمة جديدة من العقوبات على اجلمهورية
الإ�سالمية� ،أعلنت اخلارجية الإيرانية �أنها تنوي
االن�سحاب من االتفاق النووي على مراحل ،فيما
�شددت على �أن �إي��ران م�ستعدة يف الوقت نف�سه
للعودة �إلى املرحلة ال�سابقة ،فيما لو نفذت
الأطراف الأخرى تعهداتها.
وقال ترامب �إنه يتطلع �إلى لقاء القادة الإيرانيني
يوما ما ،للتو�صل �إلى اتفاق نووي جديد وعادل
معهم ،م�ؤكدا �أن �إدارت��ه «ال تنوي �إيذاء �إيران»
و�إمن��ا تريد التو�صل �إل��ى اتفاق ي�ضمن عدم
امتالكها ال�سالح النووي.

• جيرميي هانت

الذي يحتد فيه اخلالف بني �إيران
والواليات املتحدة التي �شددت
العقوبات على طهران ،بهدف
�إجبارها على العودة للتفاو�ض
وفقا ل�رشوط �أمريكية.
ه��ذا و�أع��ل��ن��ت ط��ه��ران الأ�سبوع
املا�ضي وق��ف تنفيذ بنود من
االتفاق النووي ،مهددة باتخاذ

بومبيو يلتقي بوتين اليوم

نقلت «رويرتز» عن م�س�ؤول يف اخلارجية الأمريكية �أن الوزير مايك بومبيو �ألغى
زيارته املقررة �إلى مو�سكو ام�س ،لكنه �سيلتقي نظريه الرو�سي �سريغي الفروف
والرئي�س فالدميري بوتني اليوم الثالثاء يف �سوت�شي.
وقال امل�س�ؤول الذي طلب عدم ذكر ا�سمه� ،إن بومبيو غادر وا�شنطن اليوم متوجها
�إلى بروك�سل لإجراء مباحثات مع م�س�ؤولني �أوروبيني حول �إيران وملفات �أخرى
قبل الذهاب �إلى رو�سيا.
و�أكدت الدول الأوروبية الأ�سبوع املا�ضي حر�صها على احلفاظ على ال�صفقة
النووية مع �إيران ،لكنها رف�ضت �إنذارات طهران وما �صدر عنها من ت�رصيحات
بتقلي�ص التزاماتها املتعلقة باالتفاق النووي وتهديدها باالن�سحاب من
االتفاق .وكان برنامج زيارة بومبيو �إلى رو�سيا يت�ضمن عقد لقاءات
يف مو�سكو ام�س االثنني مع موظفي ال�سفارة الأمريكية ورجال الأعمال
والطالب الأمريكيني� ،إ�ضافة �إلى و�ضع �إكليل من الزهور على قرب
اجلندي املجهول ،ح�سبما ذكرت اخلارجية الأمريكية يف بيان
�سابق لها.
من جهته� ،أكد نائب وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي ريابكوف
�أن �إلغاء «جزء مو�سكو» من زيارة بومبيو �إلى رو�سيا جاء ب�سبب
جدول �أعماله ،م�شددا على �أن اللقاءات املخطط لها يف �سوت�شي
�ستجري كاملة دون �أي اخت�صار.

ألول مرة منذ ثالثة أعوام

تركيا :تراجع عدد طالبي اللجوء في ألمانيا
�أعلنت وزارة الداخلية الأملانية
عن ت�سجيل تراجع يف عدد طالبي
ال��ل��ج��وء م��ن تركيا يف �أملانيا
خالل الربع الأول من عام ،2019
وذل��ك بعدما ظل عددهم متزاي ًدا
طوال الثالثة �أعوام املا�ضية على
التوايل.
وجاء يف رد وزارة الداخلية على
ا�ستجواب من النائبة الربملانية
عن حزب الي�سار الأملاين املعار�ض
�شخ�صا
�سفيم داجدلن� ،أن 2212
ً
من تركيا قدموا طلبات جلوء خالل
الفرتة بني �شهرى يناير وحتى
مار�س املا�ضيني ،وبذلك بلغ عدد
الطلبات  737طل ًبا فى املتو�سط
�شهريا.
ً
يذكر �أن��ه ك��ان مت تقدمي �إجمايل
 10655طلب جلوء من �أت��راك يف
�أملانيا خالل عام � ،2018أى 888
�شهريا.
طل ًبا يف املتو�سط
ً
وك���ان ع��دد طالبي ال��ل��ج��وء من
تركيا قد ارتفع بقوة �شديدة يف
�أملانيا بعد حماولة االنقالب التي
�أخفقت �ضد الرئي�س الرتكي رجب
�أردوغان.
ويف الفرتة بني عامي  2013وحتى
 ،2015تقدم نحو � 1800شخ�ص
من تركيا كل عام.

أميركي يهدد ترامب بجمرة
خبيثة مزيفة
�أفادت وكالة «�أ�سو�شيتيد بري�س»
ب ��أن �سلطات والي��ة كونيتيكت،
وج��ه��ت لأح����د ���س��ك��ان مدينة
نيوهافن ،تهمة �إر�سال ر�سائل
تت�ضمن م�سحوقا �أبي�ض وتهديدات
للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا للمعلومات املتوافرة لدى
هذه ال�سلطات ،فقد زعم املدعو
غ���اري ج��وزي��ف غ��راف��ي��ل ،ب ��أن
ظروف الر�سائل التي �أر�سلها يف
عام  2018حتتوي على ع�صيات
اجلمرة اخلبيثة.
و�أرفق املذكور ،ر�سائله املوجهة
�إل����ى ت���رام���ب ،ب��ع��ب��ارة «�أن���ت
�ستموت» .ولكن يف احلقيقة مل
تت�ضمن هذه الر�سائل �أي��ة �شيء
له عالقة باجلمرة اخلبيثة ،بل

كانت حتتوي فقط على بودرة
�أطفال عادية.
ك��م��ا �أر���س��ل غ��راف��ي��ل م��ث��ل هذه
الر�سائل �إل��ى املركز الإ�سالمي
يف كونيتيكت ،و�إل����ى بع�ض
امل�ؤ�س�سات واملنظمات الأخرى
هناك.
وات�صل املذكور ،كذلك بال�رشطة
و�أبلغ عن وجود قنابل مزعومة.
واجلمرة اخلبيثة �أو نرثاك�س،
ه��و مر�ض خطري ج��دا ،ي�صيب
الب�رش واحليوانات .وع�صيات
ه���ذا امل��ر���ض مي��ك��ن �أن تبقى
خاملة ل��ف�ترة طويلة ج��دا من
الزمن ،وتعود �إلى الن�شاط عند
ا�ستن�شاقها �أو بلعها �أو مالم�ستها
للجروح اجللدية.

آسيا والمحيط الهادئ:
 515مليار دوالر نفقات دفاع
• عدد من طالبي اللجوء الأتراك

السويد :إعادة فتح قضية االغتصاب ضد مؤسس ويكيليكس
�أعلنت املدعية العامة يف ال�سويد �أنها تنوي �إعادة فتح دعوى
بتهم اغت�صاب �ضد جوليان �أ�ساجن م�ؤ�س�س موقع ويكيليك�س.
وكان قد اتخذ من القر�صنة هواية يف مراهقته قبل �أن يوجه
مهاراته �إلى جوانب تعد من قبيل �أعمال اال�ستخبارات ،عندما
ك�شف �آالف الت�رسيبات تخ�ص الدبلوما�سية الأمريكية ،لي�صبح
عدوا للواليات املتحدة و«بطال» يف نظر خ�صومها ال �سيما
رو�سيا ،لكن اتهامات باالغت�صاب �أ�صابت �سمعته وجعلته
حمتميا يف �إحدى ال�سفارات خ�شية اعتقاله.
وملع ا�سم جوليان �أ�ساجن عندما ن�رش موقع «ويكيليك�س»
الذي �أ�س�سه عام  ،2006الآالف من الربقيات الدبلوما�سية من
�سفارات الواليات املتحدة عرب العامل �إلى وزارة اخلارجية
يف وا�شنطن ،خا�صة ب�ش�أن احلرب يف العراق و�أفغان�ستان ،يف
�أكتوبر عام .2010لكن �صورة القر�صان الذي يهدف �إلى ن�رش

خ��ط��وات �أخ���رى و�أم��ه��ل��ت دول
االحت����اد الأوروب������ي املوقعة
على االت��ف��اق  60يوما لتنفيذ
ال��ت��زام��ات��ه��ا مب��وج��ب االتفاق
النووي مع طهران ،و�إيجاد �آلية
للتعامل املايل معها.
وق���د �أع��ل��ن وزي���ر اخلارجية
الأملاين هايكو ما�س� ،أن بالده

تعترب االتفاق النووي الإيراين
مهما لأمن �أوروبا ،وال يوجد �أي
�أحد يرغب ،بظهور قنبلة ذرية
لدى �إيران.
وقال هايكو ما�س،بعد و�صوله
�إل��ى بروك�سل حل�ضور جل�سة
جمل�س االحت��اد الأوروب���ي� ،إن
دول االحتاد تتم�سك بوجهة نظر
واح���دة فيما يتعلق باالتفاق
النووي الإيراين ،وتعتربه مهما
للأمن الأوروبي.
و�أ���ض��اف الوزير الأمل���اين« :يف
�أوروب���ا ،متفقون على �أن هذا
االتفاق �رضوري لأمننا .ال �أحد
يريد �أن متتلك �إيران قنبلة ذرية.
هذا هو الغر�ض من االتفاقية،
وقد مت تنفيذه حتى الآن».
وذك����ر ال���وزي���ر �أن االحت����اد
الأوروبي ،يعترب هذه االتفاقات
م��ع ط��ه��ران ،مبثابة الأ�سا�س
ل��ل��ع�لاق��ات امل�ستقبلية بني
اجل��ان��ب�ين .وق���ال�« :سن�ستمر
الح��ق��ا ،يف ال��دع��وة ملوا�صلة
العمل ب��االت��ف��اق» .يذكر �أنه
يف  8مايو ع��ام � ،2018أعلن
ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي دون��ال��د
ترامب ،ان�سحاب بالده من جانب
واحد ،من خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة ،ب�ش�أن الربنامج
النووي الإي���راين .ويف نوفمرب
�أع��ي��د تطبيق العقوبات على
�إيران ،مبا يف ذلك فر�ض احلظر
على �رشاء النفط الإيراين.

احلقيقة عرب ت�رسيب الوثائق اال�ستخباراتية والدبلوما�سية،
مل تظل كما ه��ي ،عندما اعتقلته ال�رشطة الربيطانية يف
 7دي�سمرب  ،2010مبوجب مذكرة توقيف دولية �صادرة عن
الق�ضاء ال�سويدي بتهمتي االغت�صاب والتحر�ش اجلن�سي.
وواجه �أ�ساجن �أي�ضا اتهامات يف الواليات املتحدة بالت�آمر
لك�شف معلومات �أمريكية �رسية.
وجل�أ �أ�ساجن يف  19يونيو � 2012إلى �سفارة الإك��وادور يف
لندن ،وطلب اللجوء ال�سيا�سي ،بعد �صدور حكم من الق�ضاء
الربيطاين بت�سليمه �إلى ال�سويد.
وظل �أ�ساجن متمتعا بحماية �سفارة الإكوادور � 7سنوات ،كان
يطل من �رشفتها ليلقي خطابات وت�رصيحات لل�صحافة ،بينما
ال ت�ستطيع ال�رشطة اعتقاله كونه يف �أر�ض �أجنبية ذات �سيادة.
لكن يف �صباح اخلمي�س � 11أبريل  ،2019وعرب تفاهم بني

حكومتي بريطانيا والإك��وادور ،تلقى النا�شط املثري للجدل
طعنة من الدولة الالتينية عندما قررت رفع �صفة اللجوء عنه
وت�سليمه �إلى �رشطة لندن.
وبرر رئي�س الإك��وادور لينني مورينو ،قرار حكومته �سحب
و�ضع الجئ من م�ؤ�س�س موقع ويكيليك�س ،بـ «االنتهاكات
املتكررة للأعراف الدولية وبروتوكوالت احلياة اليومية».
واعتقلت �رشطة لندن �أ�ساجن عند �سفارة الإكوادور بناء على
مذكرة االعتقال ال�صادرة بحقه عام .2012
و�أظهر اعتقال �أ�ساجن مدى الدعم الذي كان يلقاه من خ�صوم
الواليات املتحدة ،ال �سيما رو�سيا التي �سارعت بالتنديد
بت�سليمه �إلى ال�رشطة الربيطانية.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية ماريا زخاروفا �إن
«يد الدميقراطية «الربيطانية» ت�ضيق اخلناق على احلرية».

�أعلن مدير �رشكة  Experia Eventsال�سنغافورية الك ت�شات الم� ،أن
النفقات الدفاعية لبلدان منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ� ،ست�صل هذا
العام �إلى  515مليار دوالر.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف عقد ام�س ،قبيل امل�ؤمتر الدويل واملعر�ض
املتخ�ص�ص للمعدات البحرية والأ�سلحة  ،2019 IMDEX Asiaالذي
�سيفتتح اليوم ب�سنغافورة� ،إن هذا الرقم� ،أق��ل من م�ؤ�رش �أمريكا
ال�شمالية ،ولكن �أكرث مما عليه احلال يف �أوروبا.و�أ�ضاف« :بعد ع�رش
�سنوات� ،سيكون الإنفاق الدفاعي يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ،
الأكرب يف العامل».
و�أ�شار �إلى �أن نفقات دول املنطقة على احتياجات القوات البحرية،
�ستنمو يف العام املقبل ،بن�سبة  ٪60لت�صل �إلى  107مليارات دوالر».
و�أ�ضاف رئي�س ال�رشكة ،التي ت�رشف على تنظيم ،2019 IMDEX Asia
�أن «منو الإنفاق الدفاعي ،يرجع �إلى حد كبري� ،إلى تطوير و�إدخال
تقنيات وتكنولوجيات جديدة».ونوه مدير ال�رشكة ،ب�أنه �ستعقد خالل
امل�ؤمتر املقبل ،العديد من الندوات ،مبا يف ذلك املخ�ص�صة ل�ضمان
الأمن ال�سيرباين» .وقال� ،إن «تطور التكنولوجيا املتقدمة ،يحمل يف
طياته بع�ض التهديدات املعينة ،لذلك يجب �أن تكون القوات امل�سلحة
م�ستعدة ملواجهة التهديدات التقليدية والطارئة».
وجتري فعالية  ، IMDEX Asiaيف �سنغافورة مرة كل عامني .ويف
هذه ال�سنة �ست�شارك فيها� ،أكرث من � 230رشكة من  30دولة .وكذلك
�ست�شارك فيها �سفن حربية من  15دولة ومن بينها ،اليابان والواليات
املتحدة وال�صني والهند.

