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ال مفاوضات مع واشنطن قبل تغيير سلوكها

إيران :الواليات المتحدة وداعموها ال يجرؤون على مهاجمتنا
المرشد األعلى :أميركا وإسرائيل
إلى زوال

• زوارق حربية �إيرانية يف املياه الدولية

نقلت وك��ال��ة ف��ار���س الإي��ران��ي��ة
للأنباء عن قائد كبري يف احلر�س
الثوري قوله �إن الواليات املتحدة
وداعميها ال يجر�ؤون على مهاجمة
�إي����ران ب�سبب «روح املقاومة»
لديها.
و�أوردت الوكالة قول اجلرنال غالم
علي ر�شيد�« :إذا كانت �أمريكا املجرمة
وحماتها الغربيون والإقليميون ال
يجر�ؤون على الدخول يف مواجهة
ع�سكرية مبا�رشة مع بالدنا ،فذلك
ب�سبب روح املقاومة والت�ضحية
لدى ال�شعب وال�شباب».
واعترب �آ�شنا ،وهو م�ست�شار الرئي�س
الإي���راين يف تغريدة على تويرت
موجهة لوزير اخلارجية الأمريكي
�أن االنت�شار الع�سكري الأمريكي يف
املنطقة ا�ستفزاز متعمد.
و�أ���ض��اف« :ال ميكن �أي��ه��ا الوزير

بومبيو �أن ت�أتي بال�سفن احلربية
�إلى منطقتنا وت�سمي هذا ردعا .هذا
ي�سمى ا�ستفزازا ويجرب �إيران على
�إظهار ردعها اخلا�ص ،الذي ت�سميه
�أنت ا�ستفزازا .هل ترى الدائرة؟».
من جهته� ،سبق للرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب وق��ال�« :إذا �أرادت
�إيران القتال �ستكون تلك النهاية
الر�سمية لها ...ال تهددوا الواليات
املتحدة مرة �أخرى �أبدا!».
من جهة �أخ��رى �أعلنت �إي��ران �أنها
�أبلغت جميع امل�س�ؤولني الأجانب
الذين زاروها �رسا وعالنية ،ب�أنها
ل��ن تدخل يف �أي مفاو�ضات مع
وا�شنطن.
وقال املتحدث با�سم جمل�س الأمن
القومي الإي��راين كيوان خ�رسوي:
«لقد ازدادت زي��ارات امل�س�ؤولني
من دول خمتلفة �إلى �إيران ،وبينهم

ممثلون عن الواليات املتحدة ب�شكل
رئي�سي ...بع�ض هذه الزيارات
علنية وبع�ضها �رسية».
و�أ����ض���اف« :ب��ن��اء ع��ل��ى م��ب��ادئ
اجلمهورية الإ�سالمية ومن دون �أي
ا�ستثناء� ،أبلغنا جميع امل�س�ؤولني
الذين زاروا �إي��ران �رسا وعالنية،
ر�سالة قوة ومنطق ومقاومة و�صمود
ال�شعب الإيراين».
وت���اب���ع« :ق��ل��ن��ا ب����صراح��ة �إننا
�سنوا�صل هذا الطريق ،ولن تكون
هناك مفاو�ضات مع وا�شنطن طاملا
مل تغري �سلوكها وت��ؤم��ن حقوق
�إيران».
وت�صاعد التوتر ب�ين الواليات
املتحدة و�إي��ران ،ال�سيما بعد �أن
�أر�سلت وا�شنطن قوات �إ�ضافية �إلى
اخلليج للت�صدي ملا تقول �إنها
«م ��ؤ��شرات وا�ضحة» على تهديد

ال إنذار رسمي ًا بوجوب التخلي عن «إس»400-

تركيا :تعليق استيراد النفط اإليراني
اتقاء لشر أميركا

• منظومة إس 400

�أع��ل��ن م�����س ��ؤول ت��رك��ي رف��ي��ع �أن
بالده توقفت بالكامل منذ مطلع
مايو احل��ايل عن ا�سترياد النفط
الإيراين ،التزاما منها بالعقوبات
الأمريكية على طهران.
وقال م�س�ؤول يف وفد اخلارجية
الرتكية �إل��ى وا�شنطن« :ب�صفتنا
حليفا ا�سرتاتيجيا للواليات
امل���ت���ح���دة ،ف����إن���ن���ا ن��ح�ترم
العقوبات».
و�أكد امل�س�ؤول الرتكي الذي طلب
عدم ذكر هويته� ،أن بالده توقفت
اعتبارا من  2مايو عن ا�سترياد
النفط الإيراين.
وحتدثت تقارير �إعالمية يف وقت
�سابق عن ع��دم ت�سجيل ال�صني
�أي طلبات جديدة ل�رشاء النفط
من �إيران ،و�أن بكني قد تراجعت
عن ت�رصيحاتها ال�سابقة ،التي
�أعلنت فيها عدم نيتها االن�صياع
ل��ل��ع��ق��وب��ات الأم�ي�رك���ي���ة على
�إي��ران ،كما ذك��رت «روي�ترز» �أن
عمالقي النفط «�سي �إن بي �سي»
و«�سينوبك» ،مل ي�سجال �أي طلبات
ل�رشاء النفط الإيراين لهذا ال�شهر.
وكانت الواليات املتحدة قد منحت
ال�صني واليونان والهند و�إيطاليا
وال��ي��اب��ان وك��وري��ا اجلنوبية
وتايوان وتركيا� ،إعفاءات ملدة
�ستة �أ�شهر من االلتزام بالعقوبات
الأمريكية على �إيران انق�ضت يف 2
مايو.من ناحية �أخرى نفى نائب
وزي��ر اخلارجية الرتكي يافوز
�سليم ك�يران� ،أن تكون وا�شنطن
قد وجهت �إن���ذارا ر�سميا لبالده

تطالبها فيه بالتخلي عن �صفقة
�صواريخ «�إ�س »400-الرو�سية
امل�ضادة للأهداف اجلوية.
وقال كريان ح�سبما نقلت عنه قناة
 Haderturkالرتكية خالل زيارته
للواليات املتحدة« :على امل�ستوى
الر�سمي ،ال يوجد حديث عن مثل
هذا الإنذار».
و�أعلنت تركيا �أنها لن تتخلى
عن �رشاء «�إ�س »400-معتربة �أن
هذه املنظومات �رضورية ومهمة
بالن�سبة لها ،وك�شفت �أن الدفعة
الأولى منها يجب �أن تدخل البالد
يف يوليو املقبل.
وت�ؤكد الواليات املتحدة �أن «�إ�س-
� »400ست�ؤثر �سلب ًا على منظومات
الناتو ،وتهدد بفر�ض عقوبات
على كل من ميتلكها ،وقالت مرارا
�إن ب�إمكانها ت�أخري �أو �إلغاء عملية
بيع تركيا �أحدث طائرة من طراز
«�إف.»35-
ونقلت ق��ن��اة  CNBCيف وقت
�سابق عن م�صادر مل ت�سمها� ،أن
الواليات املتحدة منحت تركيا
مهلة �أ�سبوعني للعودة عن �رشاء
«�إ�س »400-م��ن رو�سيا ،حتت
طائلة ا�ستبعادها م��ن برنامج
مقاتالت �إف 35-التي ت�صنعها
�رشكة «لوكهيد مارتن».
ويف ���س��ي��اق �آخ���ر اع��ت�بر حزب
العدالة والتنمية احلاكم برتكيا،
�أنه ال عيب يف عقد اجتماعات بني
املخابرات الرتكية وال�سورية
لوقف القتال يف �سورية ،رغم
دعم �أنقرة جلماعات م�سلحة تقاتل

القوات احلكومية ال�سورية.
جاء ذلك رد ًا على تقرير ن�رشته
�إحدى و�سائل الإعالم الرتكية �أفاد
بوجود ات�صاالت رفيعة امل�ستوى
بني ممثلني كبار لرتكيا و�سورية،
ومل ي�ؤكد عمر جليك املتحدث
با�سم ح��زب العدالة والتنمية
عقد �أي اجتماع بني اجلانبني،
لكنه قال �إن ذلك �سيكون طبيعيا
رغ���م ال���ع���داء امل�ستحكم منذ
���س��ن��وات ب�ين الرئي�س الرتكي
رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�����ان ونظريه
ال�����س��وري ب�شار الأ�سد.ونقلت
�صحيفة �آيدينليك الرتكية عن
�صحافيني التقوا بالرئي�س الأ�سد
قولهم �إن جلنة �سورية التقت مع
رئي�س املخابرات الرتكية هاكان
فيدان ،وكان �أردوغ��ان قد هاجم
الرئي�س الأ�سد مرات عديدة ،وقال
يف منا�سبات ع��دي��دة على مدار
�سنوات احلرب الثماين �إنه ينبغي
عليه �أن يرحل ،لكن ال�سلطات
ال�سورية متكنت بدعم من رو�سيا
و�إيران من ا�ستعادة ال�سيطرة على
�أنحاء وا�سعة من �سورية وطرد
امل�سلحني من معاقلهم ال�سابقة
التي ا�ستولوا عليها.وقال وزير
اخلارجية الرتكية مولود جاوو�ش
�أوغلو يف دي�سمرب املا�ضي� ،إن
تركيا وغريها من الدول �ستبحث
�إمكانية التعامل مع الأ�سد �إذا فاز
يف انتخابات دميقراطية ،ويف
فرباير اعرتف �أردوغ��ان �أن بالده
حتافظ على ات�صاالت منخف�ضة
امل�ستوى مع حكومة دم�شق.

�إيران قواتها.
وك���ان رئي�س ال����وزراء العراقي
عادل عبد املهدي قد �أعلن �أن بالده
�سرت�سل وفدين �إلى وا�شنطن وطهران
للم�ساعدة «يف اح��ت��واء التوتر»
بينهما.
كما ق��ام وزي��ر خارجية �سلطنة
عمان بزيارة �إل��ى طهران االثنني
املا�ضي ،التقى خاللها نظريه
الإي���راين ج��واد ظريف ،وتكهنت
و�سائل �إعالم �إيرانية ب�أن الزيارة
اندرجت يف جهود الو�ساطة بني
وا�شنطن وطهران.
لكن اخلارجية الإي��ران��ي��ة �أك��دت
الحقا �أن زي��ارة وزي��ر اخلارجية
العماين مل تكن للتو�سط بني �إيران
ووا�شنطن ،و�إمنا ركزت على بحث
�آخ��ر ال��ت��ط��ورات والق�ضايا ذات
االهتمام امل�شرتك.

• املرشد األعلى خالل إلقاء كلمته

�أعلن املر�شد الأعلى الإيراين علي خامنئي يف
ت�رصيح الف��ت� ،أن��ه مل يكن على قناعة تامة
بالطريقة التي يجري بها تنفيذ االتفاق النووي
املربم بني بالده والقوى الكربى عام .2015
و�أ�شار خامنئي خالل ا�ستقباله ح�شد ًا من طلبة
اجلامعة �إلى �أنه وجه ر�سالة �إلى امل�س�ؤولني
الإيرانيني حول ال�رشوط التي يجب مراعاتها
يف تطبيق االت��ف��اق ،ق��ائ�لا« :مل تكن لدي
قناعة كاملة بالطريقة التي مت بها تنفيذ
االتفاق النووي وحتدثت مرارا بهذا ال�ش�أن مع
امل�س�ؤولني املعنيني وبينهم رئي�س اجلمهورية
ووزي��ر اخلارجية املحرتم ونبهت من �أمور
كثرية».
وذكر خامنئي �أنه قرر التدخل يف هذه الق�ضية
رغم اعتقاده ب�أنه يجب على املر�شد الأعلى �أال

يتدخل يف ال�ش�ؤون التنفيذية ،وذلك لكونه
مرتبطا يف بع�ض نواحيه بـ «احلركة العامة
للثورة».
وحمل املر�شد الأعلى «الأعداء» امل�س�ؤولية عن
«حياكة امل�ؤامرات ل�شل اجليل ال�شاب بجره
�إلى ال�شهوات واملخدرات والن�شاطات العبثية
يف الف�ضاء الإل��ك�تروين وب��ث روح الي�أ�س
فيه» ،م�شدد ًا على �أن زوال احل�ضارة الأمريكية
و�إ�رسائيل اللتني و�صفهما بـ «�أعداء الب�رشية»
�أمر حمتوم.
ويف وق��ت �سابق م��ن ال�شهر احل���ايل� ،أعلن
روحاين عن وقف �إيران تنفيذ بع�ض التزاماتها
مبوجب االتفاق النووي ،رد ًا على ان�سحاب
الواليات املتحدة منه العام املا�ضي وت�شديد
عقوباتها �ضد طهران.

استقالة المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية

األمم المتحدة تطالب بريطانيا برد أرخبيل
إلى موريشيوس

تبنّت اجلمعية العامة للأمم املتحدة �أم�س
و�أ�ضافت« :ع��ام  ،1965دخ��ل جمل�س وزراء
موري�شيو�س بحرية يف اتفاق لف�صل �إقليم
قرارا يطالب بريطانيا ب�إنهاء �إدارتها لأرخبيل
املحيط الهندي الربيطاين مقابل احل�صول
�شاغو�س يف �أق��رب وق��ت ممكن ،واالع�تراف
على جمموعة من املزايا ت�شمل حقوق ال�صيد
ب�سيادة موري�شيو�س عليه.
واملوارد الطبيعية والبحرية».
وتبنّت الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة القرار
وبعد الت�صويت على القرار ،قالت املندوبة
امل��ق��دم م��ن ال�سنغال نيابة ع��ن املجموعة
الربيطانية« :نقطة الدفاع الربيطاين الأمريكي
الإفريقية ب�أغلبية � 116صوتا و�سط اعرتا�ض 6
�أ�صوات ،وامتناع  56دولة عن الت�صويت.
امل�شرتكة يف الإقليم الربيطاين باملحيط
الهندي ت�ساعد على �إبقاء النا�س يف بريطانيا
وكانت بريطانيا قد ف�صلت عام � 1965أرخبيل
وحول العامل يف م�أمن من الإرهاب واجلرمية
�شاغو�س عن موري�شيو�س التي نالت ا�ستقاللها
املنظمة والقر�صنة».
و�سمت الأرخبيل �إقليما
عن لندن عام ،1968
ّ
وتابعت :وكما �أو�ضحت حكومة الواليات
بريطانيا يف املحيط الهندي.
املتحدة ،ف ��إن �صفة �إقليم املحيط الهندي
كما �شيدت قاعدة �أمريكية يف دييغو غار�سيا،
الربيطاين ك�أر�ض بريطانية� ،أم��ر �أ�سا�سي
وهي �أكرب جزر �أرخبيل �شاغو�س ال�ستني ،فيما
لنقطة الدفاع امل�شرتكة وم�صلحتنا امل�شرتكة
منع �سكان الأرخبيل من العودة �إلى مناطقهم
مع وا�شنطن ،وهو ترتيب ال ميكن تعديله.
بعد �أن �أجربوا على الرحيل عنها.
من جهة �أخ��رى �أعلن املكتب الإعالمي للأمم
و�أ�صدرت حمكمة العدل الدولية يف الهاي يف
املتحدة يف جنيف �أن املبعوث اخلا�ص �إلى
 25فرباير املا�ضي تو�صية قانونية �أو�صت
ال�صحراء الغربية هور�ست كولر ،قد ا�ستقال
فيها ب�أن تعيد بريطانيا �أرخبيل �شاغو�س �إلى
• هور�ست كولر
من من�صبه «ل��دواع �صحية».وقالت املنظمة
موري�شيو�س.
الأممية يف بيان �صحايف� ،إن الأم�ين العام
ورحبت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قرارها بالتو�صية ال�صادرة عن العدل الدولية ،وا�ستنادا �إليها �أكدت �أنطونيو غوتريي�ش «�آ�سف ب�شدة على ا�ستقالة كولر ،رغم تفهمه دواعي
�أن «�أرخبيل �شاغو�س جزء ال يتجز�أ من �إقليم موري�شيو�س» ،كما طالبت هذه اال�ستقالة ،معربا للأخري عن �أطيب متنياته».
اجلمعية العامة يف قرارها الأمم املتحدة وجميع وكاالتها املتخ�ص�صة ومل يحدد املكتب الإعالمي للأمم املتحدة طبيعة امل�شكالت ال�صحية التي
�ست �سنوات من انقطاع
باالعرتاف بهذه احلقيقة .وبدوره �أكد رئي�س وزراء موري�شيو�س ،برافيند يواجهها كولر ودفعته �إلى ترك من�صبه ،فبعد ّ
كومار جوكنوث ،يف جل�سة اجلمعية العامة للأمم املتحدة على �أن «�إنهاء احل��وار ،جنح كولر وهو رئي�س �أملانيا ال�سابق يف تنظيم اجتماعات
ا�ستعمار موري�شيو�س مل يكتمل بعد ولن يكتمل حتى تتمكن موري�شيو�س ثنائية للمفاو�ضات بني املغرب وجبهة البولي�ساريو ،بح�ضور ممثلني عن
من ممار�سة �سيادتها على �أرخبيل �شاغو�س الذي كانت قد خل�صت حمكمة موريتانيا واجلزائر يف جنيف� ،إال �أنها مل تثمر عن نتائج ،وتقع ال�صحراء
العدل الدولية وبدون �أي �صوت معار�ض �إلى �أنه جزء ال يتجز�أ من �أرا�ضي الغربية على الطرف الغربي لل�صحراء الكربى ومتتد على �ألف كم على
طول الأطل�سي ،وخا�ض املغرب وجبهة البولي�ساريو حربا لل�سيطرة على
موري�شيو�س».
باملقابل ،دفعت ال�سفرية الربيطانية كارين بري�س ب�أن اململكة املتحدة ال�صحراء الغربية بني عامي  1975و 1991انتهت بهدنة م�ستمرة حتى
واثقة من �سيادتها على الإقليم ،م�ضيفة �أن الأرخبيل «يخ�ضع لل�سيادة اليوم وحتر�سها قوات �أممية.
الربيطانية منذ عام  ،1814وعلى عك�س ما قيل اليوم ،مل يكن جزءا من وتطالب البولي�ساريو بتنظيم ا�ستفتاء عام لتقرير م�صري ال�صحراء ،يف
حني يرف�ض املغرب � ّأي حل �سوى حكم ذاتي يف ظل �سيادته.
جمهورية موري�شيو�س».

بريطانيا :توقع استقالة
رئيسة الوزراء اليوم

• ترييزا ماي

• ترييزا ماي

نقلت �صحيفة «تاميز» عن موالني لرئي�سة
ال��وزراء الربيطانية ترييزا ماي� ،أنها قد
تعلن ا�ستقالتها اليوم اجلمعة.و�أ�ضافت
ال�صحيفة �أن �أن�صار ماي يرجحون �إعالنها
ا�ستقالتها بعد اجتماعها مع ال�سري غراهام
ب��رادي ال��ي��وم.وت��أم��ل م��اي يف احل�صول
على دعم النواب التفاق خروج بريطانيا
من االحت��اد ،و�أطلقت جملة من الوعود
لتقنع بها معار�ضو وثيقة اخلروج ،التي

�ستطرح على الربملان للمرة الرابعة مطلع
يونيو املقبل.و�أهم الوعود التي قطعتها ماي،
متكني الربملان من الت�صويت على ا�ستفتاء ثان
و�سيناريوهات العالقات التجارية امل�ستقبلية
مع االحتاد الأوروبي.وت�أتي هذه الأنباء بعد
ا�ستقالة زعيمة جمل�س العموم يف الربملان
الربيطاين �أندريا ليدز م�ساء الأربعاء ،ب�سبب
خالفاتها مع ماي على ق�ضية خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي.

