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واشنطن رأت الحديث مع بوتين «مثمراً جداً»

سيناتور أميركي :ضربتان فقط ضد إيران تكفيان لهزيمتها

• قوات �أمريكية ت�ستعد ملواجهة �إيران

قال ال�سيناتور الأمريكي توم كوتون ،يف حديث له خالل
برنامج «على خط النار» ،عرب قناة  PBSالتلفزيونية� ،إن
�رضبتني فقط تكفيان لهزمية �إيران وحتقيق االنت�صار عليها.
و�أجاب ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي ،يف جمال رده على �س�ؤال
حول هل ت�ستطيع الواليات املتحدة حتقيق الن�رص ،يف حال
ن�شوب مواجهة م�سلحة مفتوحة بني وا�شنطن وطهران ،بـ« :نعم،
�رضبتان .ال�رضبة الأولى ،وال�رضبة الأخرية» ،تكفيان.
و�أ�شار ال�سيناتور �إلى �أن �سبب وقوع املواجهة امل�سلحة ،قد
يكون اعتداء �إيران على الع�سكريني الأمريكيني� ،أو قوات حلفاء
الواليات املتحدة.
ويف وقت �سابق� ،أعلنت القيادة املركزية للقوات امل�سلحة
الأمريكية ،زي��ادة حالة الت�أهب القتايل ،لوحدات اجلي�ش
الأمريكي ،يف العراق و�سورية ب�سبب «التهديد املحتمل» من

• دونالد
ترامب

• جانب من مباحثات مو�سكو ووا�شنطن

�إيران
من جهة �أخرى �أفاد البيت الأبي�ض ب�أن الرئي�س دونالد ترامب
عقد لقاء مغلقا مع وزير خارجيته مايك بومبيو ال�ستعرا�ض
نتائج املحادثات التي �أجراها مع القيادة الرو�سية يف �سوت�شي
الثالثاء وبدى را�ضيا عنها.
وح�سب بيان للبيت الأبي�ض ،ف�إن االجتماع عقد يف ال�ساعة
 14:45بعد ظهر ام�س بتوقيت وا�شنطن.
ويف حديث لل�صحافيني على منت الطائرة خالل عودته من
�سوت�شي ،ثمن بومبيو لقائه مع الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني عاليا ،وقال �إنه «مثمر جدا» ،معربا عن �أمله يف �إمكانية
�إيجاد جم��االت للتعاون بني مو�سكو ووا�شنطن يف امللفات
الدولية ال�شائكة.
يذكر �أن زيارة بومبيو هذه هي الأولى �إلى رو�سيا منذ توليه

حقيبة اخلارجية يف مار�س عام .2018
وقد اعترب بومبيو ،حمادثاته مع الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني مثمرة للغاية ،قائال �إن «احلديث دار عن عالقات رو�سيا
و�أمريكا وكيف نتقدم معا ،ال عن الأمور ال�شخ�صية».
وقال بومبيو لل�صحافيني عقب االجتماع مع الرئي�س الرو�سي
يف �سوت�شي« :لقد حتدثنا جيدا� .شارك «بوتني» «يف املناق�شة
كاملة» ،من الوا�ضح �أنه يعرف هذه الق�ضايا جيدا وب�شكل وا�سع
للغاية ،لذلك متكنا من االنتقال ب�رسعة �إلى تفا�صيل حمددة
خمتلفة يف العالقات .لقد كان «اللقاء» مثمرا للغاية».
و�أ�ضاف الوزير الأمريكي قائال على منت الطائرة بعد لقائه مع
بوتني يف �سوت�شي�« :إنه فعال على دراية تامة بجميع الق�ضايا،
وبالتايل متكنا من الو�صول ب�رسعة �إلى تفا�صيل ملمو�سة
والرتكيز على دقائق جوانب خمتلفة من العالقات»« ..لقد كان

سرية» بين واشنطن وطهران :الحرب لن تندلع
«اتصاالت
ّ

بلغ التوتر يف اخلليج ذروته ،لكن الإيرانيني والأمريكيني يقولون معا وعلى
ل�سان �أعلى املراجع� ،إن احلرب لن تندلع ،و�إنهم غري راغبني بخو�ضها،
اخليارات حاليا �أمام جميع الأطراف ترتاوح بني الذهاب نحو مواجهة كبرية،
وبني فتح قنوات خلفية للحوار.
لكن ..وخالل زيارة وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخرية لبغداد،
يقول م�صدر ر�سمي عراقي لهيئة الإذاعة الربيطانية «بي بي �سي» �إن الوزير
حمل امل�س�ؤولني العراقيني ر�سالة �إلى
الأمريكي �إلى جانب حتذيراته ّ
الإيرانيني يدعوهم فيها للجلو�س بهدوء �إلى الطاولة.
و�أ�شار امل�صدر الر�سمي الذي طلب عدم الك�شف عن هويته� ،إلى �أن
بالده تلعب دور ًا يف حماولة تهدئة التوتر يف املنطقة وحماولة
الو�صول �إلى نوع من التفاهم و�إن كان مثل هذا التفاهم ال يبدو
قريب ًا.
ورمبا تكون معرفة رئي�س ال��وزراء العراقي ،عادل عبد
امل��ه��دي ،بوجود قنوات ات�صال خفية بني الأمريكيني
والإيرانيني هي التي دفعته للإعالن �أنه ال رغبة لدى وا�شنطن
وطهران يف خو�ض احلرب.
وقال عبد املهدي� ،إن الواليات املتحدة الأمريكية و�إيران

ال ترغبان يف احلرب ،الفتا �إلى �أن العراق على توا�صل مع كال اجلانبني،
ويحاول تخفيف التوترات بينهما .بالتوازي مع اجلهد العراقيُ ،ر�صدت
يف احلادي ع�رش من مايو احلايل طائرة تابعة للديوان الأمريي القطري يف
طهران .وح�سب موقع  flightradarف�إن الطائرة  MBK-A7من طراز �أيربا�ص
 A320حطت يف طهران يف ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ال�سبت وغادرت عند العا�رشة
والن�صف عائدة �إلى الدوحة.
ويف اليوم التايل ن�رشت �صحيفة ع�رص �إيران خرب ًا عن زيارة لأمري قطر �إلى
طهران لكن م�صدر ًا ر�سمي ًا �إيراني ًا نفى لـ «بي بي �سي» �أن يكون �أمري قطر قد
زار طهران خالل الأيام املا�ضية .بيد �أن هذا ال ينفي �أن �شخ�صية قطرية بارزة
كانت يف طهران م�ساء ذلك اليوم ،وبناء على العالقة املميزة بني الدوحة وكل
من وا�شنطن وطهران ،قد يكون تبادل ر�سائل �أخرى حا�صال عرب القناة
القطرية دون وجود ت�أكيد على ذلك.
تت�سارع الأح��داث ب�شكل مل يعهده ال�رشق الأو�سط منذ �سنوات،
فيما تبدو �إيران كمن ال يتعامل مع التهديدات الأمريكية بجدية،
بينما تبذل وا�شنطن جهد ًا كبري ًا للت�أكيد على ما تقول ،وبني
هذه وتلك ينتظر العامل �إما �سماع خرب اللقاء الأول �أو �صدى
الر�سالة املقبلة.

طهران بدأت زيادة مخزونها من اليورانيوم
قال التلفزيون الإي��راين نقال عن
م�صدر مطلع يف منظمة الطاقة
الذرية الإيرانية ام�س الأربعاء
�إن ط��ه��ران ب���د�أت عمليا زي��ادة
خمزونها من اليورانيوم منخف�ض
التخ�صيب واالحتفاظ بذخائرها
من املاء الثقيل.
و�أكد التلفزيون الر�سمي �أن هذه
اخلطوة اتخذتها �إي��ران يف �إطار
ال���ق���رارات اجل��دي��دة لتخفي�ض
التزاماتها باالتفاق النووي.
و��صرح م�صدر مطلع يف منظمة
الطاقة ال��ذری��ة ب���أن��ه مت البدء
بتنفيذ الإج�����راءات املرتبطة
بوقف بع�ض التزامات �إيران �ضمن
االتفاق النووي .و�أفاد ب�أنه بناء
على �أوامر املجل�س الأعلى للأمن
القومي الإيراين مت وقف الربامج
املتعلقة مبراعاة �سقف �إنتاج
الیورانییل ب�شكل غری حمدود يف
من�ش�آت �آراك ،املن�صو�ص على
تنفیذهما يف مهلة الـ 60یوما
املعنية باخلطوة الأولی ،م�شددا
على �أنه من الربامج التي تتبعها
طهران ب�شكل جاد وحقيقي.
و�أو�ضح امل�صدر الذي طلب عدم
الك�شف عن ا�سمه �أن برامج �ستعلن
قریبا لتفقد ممثلي و�سائل الإعالم
ملن�ش�آت «نطنز» و«�آراك» خالل
الأی��ام املقبلة حتى یطلع الر�أي
العام على الإج���راءات التي مت
تنفیذها.
و�أع��ل��ن الرئي�س الإي���راين ح�سن
روح���اين يف ال��ث��ام��ن م��ن مايو
احل��ايل �أن �إي���ران �ستوقف بيع
فائ�ض خمزونها من اليورانيوم

حق ًا لقاء مثمر ًا جد ًا».
وردا على �س�ؤال حول ما �إذا كان ر�أيه يف بوتني قد تغري بعد
االجتماع ،بالنظر �إلى �أنه �سبق �أن انتقد الرئي�س الرو�سي ،قال
بومبيو« :هذا يتعلق بالعالقات بني الواليات املتحدة ورو�سيا،
م�س�ألة كيف ميكننا امل�ضي قدما معا ..مل يكن هذا مو�ضوعا
�شخ�صيا �أو مرتبطا ب�أ�شخا�ص معينني»« ...يتعلق الأمر بكيفية
مراعاة م�صالح البلدين .نحن م�ستعدون للدفاع عن م�صاحلنا
با�ستمرار� .إنهم «الرو�س» يبذلون �أي�ضا ق�صارى جهدهم حلماية
م�صاحلهم بالطريقة نف�سها».
و�سبق لبومبيو �أن اجتمع مع نظريه الرو�سي قبل ذلك يف
روفانييمي بفنلندا ،يوم  7مايو احلايل ،على هام�ش اجتماع
وزراء خارجية دول جمل�س القطب ال�شمايل ،وجاءت زيارته
لرو�سيا بطلب من اجلانب الأمريكي.

• �أهم نقاط االتفاقية

املخ�صب واملاء الثقيل.
و�أمهل روح��اين ال��دول املتبقية
يف االت��ف��اق  60ي��وم�� ًا للوفاء
بالتزاماتها امل�رصفية والنفطية
لإي��ران ،و�إال ف�ستتخذ �إج��راءات
�إ���ض��اف��ي��ة ت�شمل رف���ع م�ستوى
تخ�صيب اليورانيوم ،وا�ستئناف
تطوير مفاعل �آراك للماء الثقيل.
هذا وا�شتملت االتفاقية ال�شاملة
بني ال�سدا�سية و�إيران التي �أعلن
عنها يف  14يوليو على بنود عدة
�أهمها :رفع العقوبات املفرو�ضة
م��ن ق��ب��ل �أوروب������ا وال���والي���ات
املتحدة عن �إي��ران وفر�ض قيود

على الربنامج النووي الإيراين
طويلة املدى مع ا�ستمرار تخ�صيب
اليورانيوم بن�سبة حددت بـ 3.67
يف املئة وكذلك خف�ض عدد �أجهزة
الطرد املركزي مبقدار الثلثني
�إلى  5060جهاز طرد �إ�ضافة الى
التخل�ص من  %98من اليورانيوم
الإي��راين املخ�صب وعدم ت�صدير
ال��وق��ود ال��ذري خ�لال ال�سنوات
املقبلة ،وع��دم بناء مفاعالت
تعمل باملاء الثقيل ،وعدم نقل
املعدات من من�ش�أة نووية �إلى
�أخرى ملدة  15عام ًا مع ال�سماح
بدخول مفت�شي الوكالة الدولية

للطاقة ال��ذري��ة لكل املواقع
امل�����ش��ب��وه��ة ،وم��ن��ه��ا امل��واق��ع
الع�سكرية لكن بعد الت�شاور مع
طهران والإبقاء على حظر ا�سترياد
الأ�سلحة � 5سنوات �إ�ضافية ،و8
�سنوات لل�صواريخ البالي�ستية
كذلك الإفراج عن �أر�صدة و�أ�صول
�إي������ران امل��ج��م��دة وامل���ق���درة
مبليارات الدوالرات ورفع احلظر
ع��ن ال��ط�يران الإي����راين و�أي�ضا
عن البنك املركزي وال�رشكات
النفطية والعديد من امل�ؤ�س�سات
وال�شخ�صيات و�أخريا التعاون يف
جماالت الطاقة والتكنولوجيا.

تركيا :القبض على رجل وامرأة حاوال احتجاز رهائن داخل البرلمان
�ألقت ال�سلطات تركية القب�ض على رجل وامر�أة حاوال دخول مبنى
برملان البالد يف العا�صمة �أنقرة واحتجاز رهائن داخله.
و�أف��ادت وكالة «الأنا�ضول» ب�أن احلادثة وقعت الثالثاء ،ويدور
احلديث عن رجل وامر�أة حاوال الدخول �إلى مبنى الربملان بحجة
�أنهما تلقيا دعوة من النائب عن حزب ال�شعب اجلمهوري حممود

تانال.
وو�صال �إلى غرفة انتظار لإجراء تفتي�ش �أمني ،وحاوال هناك احتجاز
�أحد املوظفني رهينة وهدداه ب�شفرة ملحقة بقلم ،لكن حرا�س املبنى
احتجزوهما فورا ،وعرثت ال�رشطة على علب �سوداء ب�شكل عبوات
نا�سفة بحوزتهما.

• ح�سن
روحاين

مهلة حتى  10يونيو المقبل

أميركا تحذر االتحاد األوروبي :ال تستبعدونا
من مشاريعكم وإال! ...
وجهت وا�شنطن انتقادا �شديد
لردكم بحلول  10يونيو
ممتنا ّ
اللهجة �إلى االحتاد الأوروبي،
 ،»2019وهي لغة اعتربها
حمذرة من �أن خططه لتعزيز
م�س�ؤولون �أوروب��ي��ون غري
التعاون الدفاعي بني �أع�ضائه
دبلوما�سية على الإطالق.
قد تعر�ض للخطر عقودا من
ومل يقف ال�سفري �سوندالند
التعاون عرب املحيط الأطل�سي
احلد،
يف حتذيره عند ه��ذا
ّ
وت�رض بحلف �شمال الأطل�سي.
بل ق��ال�« :آم��ل �أن نتمكن من
و�أف��ادت وكالة فران�س بر�س
جتنب التفكري يف م�سارات
ب����أن م�����س���ؤول�ين يف وزارة
عمل مماثلة» ،يف �إ�شارة �إلى
الدفاع الأمريكية �أر�سال يف
عزم بالده على فر�ض �إجراءات
الأول من مايو ر�سالة �إلى
عقابية انتقامية.
رئي�سة الدبلوما�سية الأوروبية
من جهتها ،قالت موغرييني
فيديريكا موغرييني ،قالت
لل�صحافيني �إن االحت���اد
الوكالة �إن��ه��ا ح�صلت على
الأوروب���ي يعد «ردا وا�ضحا
ن�سخة منها ،انتقدا فيها
وك���ام�ل�ا» ع��ل��ى ال��ر���س��ال��ة
• فيديريكا موغرييني
ب�شدة امل��ع��اي�ير املعتمدة
م�شددة على �أن
الأمريكية،
ّ
لتمويل امل�شاريع الأوروبية ،والتي حترم ال�رشكات ال�سوق الأوروبية �ستظل مفتوحة �أمام �رشكات الدفاع
الأمريكية من اال�ستفادة من هذا التمويل.
الأمريكية.
وح�سب الر�سالة ،ف�إن املعايري املقرتحة «لن ت�رض وقالت« :يف الواقع ف�إن االحت��اد الأوروب��ي حاليا
فقط بالعالقات البناءة بني حلف �شمال الأطل�سي منفتح «على ال�صادرات الدفاعية الأمريكية» �أكرث
واالحتاد الأوروبي والتي بنيناها معا خالل ال�سنوات بكثري مما عليه انفتاح ال�سوق الأمريكية على
الأخرية» ،بل من �ش�أنها �أن تق�صي دوال ثالثة حليفة ال�رشكات واملعدات الأوروبية».
لالحتاد ،مثل الواليات املتحدة ،عن امل�شاريع و�أو�ضحت �أن االحتاد الأوروبي لي�س فيه قانون «ا�شرت
وجهه �صناعة �أوروبية» ،و�أن نحو  %81من العقود الدولية
الأوروبية .و�أرفقت الر�سالة الأمريكية بتحذير ّ
ال�سفري الأمريكي لدى االحت��اد الأوروب��ي غوردون يف �أوروبا اليوم تذهب �إلى �رشكات �أمريكية
�سوندالند �إلى موغرييني يطالبها فيه
بالرد على وج��اءت الر�سالة التحذيرية الأمريكية بعد قرار
ّ
الر�سالة بحلول العا�رش من يونيو حتت طائلة بروك�سل �إن�شاء �صندوق �أوروبي للدفاع بقيمة 13
اتخاذ الواليات املتحدة �إجراءات عقابية.
مليار يورو لتمويل م�شاريع �صناعية ع�سكرية خالل
وكتب ال�سفري الأمريكي خماطبا موغرييني�« :س�أكون الفرتة املمتدة بني العامني  2021و.2027

أثينا :إلقاء قنابل دخان على مقر السفير األميركي
اعتدى جمهولون على مقر �إقامة ال�سفري الأمريكي
يف اليونان ،جيفري باييت ،برميه ب�أكيا�س طالء،
وقنابل دخانية ،واعتقلت ال�رشطة اليونانية،
� 8أ�شخا�ص ي�شتبه ب�ضلوعهم يف احلادث.
ووفقا ملوقع  ،CNN Greeceف�إن جمموعة م�ؤلفة
من نحو ع�رشة �أ�شخا�ص ي�ستقلون دراجات نارية
ق�صدوا مقر ال�سفري ،ال��واق��ع بالقرب من مبنى
ال�سفارة الأمريكية يف العا�صمة �أثينا ،يف نحو

ال�ساعة الرابعة �صباحا ،ورمى ه�ؤالء املبنى بكي�س
طالء وقنابل دخانية وفروا من املكان.
والحقت دوري��ات ال�رشطة على دراج��ات نارية،
املجموعة وقب�ضت على  8من �أف��راد املجموعة،
ونقلوا �إلى ق�سم �رشطة.
وهذا هو الهجوم الثالث ،على ال�سفارة الأمريكية
ومقر �إقامة ال�سفري الأمريكي يف �أثينا ،خالل ال�شهر
الأخري.

