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«الشبح اإليراني ال يطير»  ...حرب دعاية أميركية

إيران :لن نستسلم حتى لو تعرضنا للقصف
�أك���د ال��رئ��ي�����س الإي�����راين ح�سن
روح����اين م��ع ت�����ص��اع��د احل��رب
الكالمية بني طهران ووا�شنطن،
�أن ب�لاده لن ت�ست�سلم لل�ضغط
الأمريكي وتتخلى عن �أهدافها،
حتى ولو تعر�ضت للق�صف.
وي ��أت��ي ت�رصيح روح��اين و�سط
احتدام التوتر بني بالده ووا�شنطن
بعد �أن �أر�سلت الأخرية املزيد من
القوات الع�سكرية �إل��ى ال�رشق
الأو���س��ط يف ا�ستعرا�ض للقوة
وملواجهة ما يقول م�س�ؤولون
�أمريكيون �إنه تهديدات �إيرانية
لقوات وا�شنطن وم�صاحلها يف
املنطقة.
من جانبه ق��ال املتحدث با�سم
احلر�س الثوري الإيراين ،رم�ضان
��شري��ف� ،إن��ه ال ميكن للرئي�س
الأمريكي ،دونالد ترامب ،الق�ضاء
على حقوق ال�شعب الفل�سطيني
عرب مترير «�صفقة القرن».
و�أو�ضح �رشيف يف كلمة �ألقاها
ام�س� ،أن نقل ال�سفارة الأمريكية
م��ن ت��ل �أب��ي��ب �إل����ى ال��ق��د���س،
واعرتاف ترامب ب�سلطة �إ�رسائيل
على مرتفعات اجلوالن ال�سورية،
والتخطيط لإعالن «�صفقة القرن»
ل��ن يق�ضي على حقوق ال�شعب
الفل�سطيني وق�ضيته.
وح��ذر املتحدث با�سم احلر�س
ال��ث��وري اجلنود الأمريكيني يف
املنطقة من مغبة ارتكاب �أي خط�أ
�ضد �إيران ،م�ؤكدا ا�ستعداد بالده

• الرئيس اإليراني

ملواجهة �أي ع��دوان �أك�ثر من �أي
وقت م�ضى.
و�أ�ضاف �أن اجلنود الأمريكيني يف

املنطقة �سيقعون يف �أ�رس احلر�س
الثوري يف حال ارتكاب �أي خط�أ
�ضد بالده ،م�ؤكدا �أن التهديدات

فنزويال :تفاوض ممثلي غوايدو
مع مندوبي مادورو

• خوان غوايدو بني �أن�صاره

�أعلنت وزارة اخلارجية الأمريكية
�أنها ال تعترب مفاو�ضات ممثلي
املعار�ضة الفنزويلية بزعامة
خ���وان غ��واي��دو ،م��ع مندوبي
الرئي�س نيكوال�س مادورو تنازال
من املعار�ضة.
وق��ال��ت م��ورغ��ان �أورت��اغ��و���س
املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الأم�يرك��ي��ة لل�صحافيني« :ال
نعترب هذا القرار ال��ذي اتخذه
غوايدو ب�إر�سال �أ�شخا�ص �إلى
�أو�سلو ت��ن��ازال ...ل�سنا �شعب
فنزويال ول�سنا حكومتها ...هذه
حمادثاتهم .الواليات املتحدة

لن تدعم �أي دميقراطية يف ظل
مادورو».
ويف منت�صف مايو احلايل� ،أبلغ
م�صدر مطلع وكالة نوفو�ستي
الرو�سية ب�أن اللجنة احلكومية
ل��ف��ن��زوي�لا ،ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر
االت�����ص��االت والإع��ل�ام خورخي
رودريغيز موجودة يف الرنويج
ب��ح��ث��ا ع���ن خ���ي���ارات حمتملة
للتقارب مع املعار�ضة ،فيما
ق��ال غ��واي��دو �إن االت�صاالت يف
�أو�سلو لي�ست مفاو�ضات ،ولكنها
حماولة لإطالق احلوار.
وا�ستفحلت الأزم���ة ال�سيا�سية

بفنزويال يف  23يناير املا�ضي،
ب�سبب �إق����دام غ��واي��دو رئي�س
اجلمعية الوطنية «الربملان»
التي ت�سيطر عليها املعار�ضة
على تن�صيب نف�سه رئي�سا للبالد
دون انتخابات وبال �أي م�سوغ
�رشعي.
و�أعلنت بع�ض ال��دول الغربية
على ر�أ�سها الواليات املتحدة
اعرتافها بغوايدو رئي�سا ،فيما
تدعم رو�سيا وال�صني وتركيا
وعدد من الدول الأخرى مادورو
ب��اع��ت��ب��اره الرئي�س ال�رشعي
الوحيد لفنزويال.

واشنطن  :استراتيجية جديدة للمحيط الهادئ
ك�شف م�س�ؤولون �أمريكيون ام�س� ،أن وزي��ر الدفاع املكلف باتريك
�شاناهان يعتزم خالل جولة ت�شمل �أربع دول �آ�سيوية� ،رشح ا�سرتاتيجية
بالده اجلديدة ملنطقة املحيط الهادئ.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية �أن �شاناهان ،الذي يعتزم الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب تر�شيحه وزيرا للدفاع� ،سيبد�أ جولته الثالثاء
«لزيارة هاواي وجاكرتا و�سنغافورة و�سيئول وطوكيو».
ومل تعلن الوزارة عن مواعيد حمددة لزياراته ،لكن من املرجح �أن يقوم
بجولة على الدول بنف�س الت�سل�سل املذكور يف الإ�صدار ،وفقا مل�س�ؤولني
يف �سيول.وقال البنتاغون« :يف �سنغافورة� ،سيلتقي الوزير �شاناهان مع
القادة الرئي�سيني يف املنطقة ويعلن عن اال�سرتاتيجية اجلديدة لوزارة
الدفاع ملنطقة املحيط الهادئ».وعلى هام�ش احلوار ال�سنغافوري ،من
املتوقع �أن يعقد �شاناهان حمادثات ثالثية مع وزير الدفاع الكوري
اجلنوبي جونغ كيونغ دو ،ووزير الدفاع الياباين تاكي�شي �إوايا.
وي�شغل �شانهان من�صب وزير الدفاع املكلف منذ يناير بعد تنحي جيم�س
ماتي�س يف دي�سمرب ب�سبب خالفات �سيا�سية مع ترامب.

املتحدة حربا دعائية م�ستهدفة
الأ�سلحة التي �أعلنت طهران �أنها
طورتها ،ويف هذا ال�سياق و�صف

الأمريكية �ضد �إي���ران لن حتقق
�أهدافها.
من ناحية �أخ��رى ت�شن الواليات

• باتريك شاناهان

و�ستلتقي رئي�سة الوزراء املحافظة ،جراهام برادي
رئي�س «جلنة  »1922امل�س�ؤولة عن التنظيم يف حزب
املحافظني.وذكرت �صحيفة «تاميز» �أنها �ستعر�ض يف
هذه املنا�سبة تفا�صيل رحيلها وخ�صو�صً ا الربنامج
الزمني لذلك.و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ماي « 62عاما»
ميكن �أن تبقى يف من�صبها � 6أ�سابيع �إلى �أن يختار
املحافظون خليفة لها ،و�ستكون بذلك يف من�صبها
عندما يزور الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اململكة
املتحدة من � 03إلى  05يونيو.
وتولت ترييزا ماي رئا�سة احلكومة يف  2016بعد
ت�صويت الربيطانيني بن�سبة  % 52مع بريك�ست يف
ا�ستفتاء جرى يف  23يونيو.

موقع تابع خلارجيتها ،مقاتلة
ال�شبح «قاهر  »313ب�أنها «لعبة
مل حتلق �أبدا».

هولندا :فوز «العمال» باالنتخابات األوروبية
ح ّقق حزب العمال الهولندي فوزً ا
مفاج ًئا يف االنتخابات الأوروبية
معا على الليرباليني
بتق ّدمه يف �آن ً
وال�شعبويني الذين كانت ا�ستطالعات
ال��ر�أي وتقديرات املحللني تتوقع
فوزهم على ح�سابه.
و�أظ��ه��رت �أول��ى التقديرات التي
�أج��راه��ا معهد �إيب�سو�س حل�ساب
التلفزيون العمومي بعد �إغالق
�صناديق االقرتاع �أنّ حزب العمال
بزعامة فرانز تيمرمان�س ،نائب
رئي�س املفو�ضية الأوروب���ي���ة،
�سيت�صدر االنتخابات بح�صوله على
 % 18من الأ�صوات ،ما �سي�ضمن له
خم�سة من املقاعد الـ 26املخ�ص�صة
لهولندا يف الربملان الأوروبي.
�أم���ا «احل���زب ال�شعبي م��ن �أج��ل
احل��ري��ة وال��دمي��ق��راط��ي��ة» ال��ذي

• وزير
اخلارجية
الهولندي

ّ
�سيحل ثان ًيا
�أظهرت التقديرات �أنّ ه
بح�صوله على  % 15من الأ�صوات،
ف�سيح�صل على �أربعة مقاعد.
ّ
و�سيحل يف املرتبة الثالثة «منتدى
الدميقراطية» بزعامة ال�شعبوي
يريي بوديه بح�صوله على % 11
من الأ�صوات ،ما �سي�ضمن له ثالثة
مقاعد يف الربملان الأوروبي.
و�صوت الناخبون يف هولندا الختيار
ّ
نوابهم للربملان الأوروبي ،و�سط
اهتمام �أوروبي كبري ملعرفة مدى
تنامي القوى امل�شكّ كة يف جدوى
التجربة الوحدوية الأوروبية.
وت��ت��ع��ار���ض ه���ذه النتيجة مع
ا�ستطالعات الر�أي التي جرت قبل
االنتخابات و�أجمعت على تق ّدم حزب
«املنتدى الدميقراطي» امل�شكّ ك يف
الوحدة الأوروبية ويف النظريات

املتع ّلقة بالتب ّدل املناخي ،يف
مواجهة الليرباليني بقيادة رئي�س
ال����وزراء م��ارك روت��ي ال��ذي دعا
�إلى تعبئة كبرية للناخبني لقطع
الطريق على ال�شعبويني.
وق��د تواجه روت��ي وبوديه م�ساء
الأربعاء يف مناظرة متلفزة حامية
تطرقا خاللها الى موا�ضيع يختلفان
عليها ب�شكل حاد مثل الهجرة �أو
العالقات مع رو�سيا.
وب��ودي��ه احلائز �إج���ازة دكتوراه
يف القانون واملتحدر من �أ�صول
فرن�سية� -أندوني�سية معروف
بخطابه املثري للجدل حول الهجرة
والن�ساء �أو مراعاة البيئة.
وقد واجه يف الآونة االخرية انتقادات
ب�سبب ت�رصيحاته املناه�ضة
للأجها�ض وحول الن�ساء الغربيات

اللواتي يعتربهن م�س�ؤوالت عن
«الرتاجع الدميوغرايف يف �أوروبا»
ب�سبب رغبتهن يف العمل.
وي�سعى حزبه ال��ذي �أ�س�س قبل
�سنتني ف��ق��ط ،لإج����راء ا�ستفتاء
ح��ول خ��روج هولندا من االحتاد
الأوروبي ،من جانب �آخر هو ي�ؤيد
العقيدة التي يكررها زعيم اليمني
املتطرف الفرن�سي �سابقا جان
م��اري لوبن والداعية الى اغالق
�أوروب��ا �أمام ال�شعوب القادمة من
اخلارج.
ويف مار�س ت�سبب دخول املنتدى
الدميقراطي الى جمل�س ال�شيوخ
ال��ه��ول��ن��دي ب��ت��غ��ي�ير اخل��ارط��ة
ال�سيا�سية يف هولندا املعروفة
بت�ساحمها وت��أي��ي��ده��ا التوافق
ال�سيا�سي.

مجلس األمن يتلقى مبادرة لمحاكمة اإلرهابيين

تركيا :الجنسية
لـ 40ألف ًا من مسلمي
اآلخاسكا

بريطانيا :رئيسة الوزراء تعلن استقالتها
�أعلنت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية ،ترييزا ماي،
ا�ستقالتها من رئا�سة احلكومة وحزب املحافظني،
م�ؤكدة �أنها �ستظل يف من�صبها حتى  7يونيو املقبل،
على �أن يبد�أ اختيار زعيم املحافظني اجلديد الأ�سبوع
املقبل.
وكانت ال�صحف الربيطانية ،ذكرت �صباح ام�س� ،أن
رئي�سة الوزراء املحافظة ترييزا ماي �ستعلن «على
الأرجح» ا�ستقالتها.وكتبت �شبكة «بي بي �سي» على
موقعها الإلكرتوين اً
نقل عن �أع�ضاء يف �إدارة رئي�سة
احلكومة طلبوا عدم ك�شف هوياتهم« :ترييزا ماي
�ستعلن موعد رحيلها من داونينغ �سرتيت «مقر رئا�سة
احلكومة» �صباح اجلمعة».

• طائرة إيرانية

وا�ستعر�ض «ف��ري��ق التوا�صل
بوزارة اخلارجية الأمريكية» عدة
طائرات نفاثة ومروحيةُ ،د�شنت
باعتبارها �أ�سلحة حملية حديثة،
حيث قال عن طائرة نفاثة كان
�أع��ل��ن عنها بح�ضور الرئي�س
ح�سن روحاين� ،إنها جمرد طائرة
�أمريكية من طراز «�إف  »5 -وعن
ط��ائ��رة ال�شبح الإي��ران��ي��ة التي
ظهرت �أول مرة عام  2013ب�أنها
لعبة ال تطري.
ووج��د فريق التوا�صل الأمريكي
�أ�صال ملروحيات �إيرانية ،ف�أكد �أن
�إحداهما �أمريكية من طراز كوبرا
و�أخرى كندية.
وق��ب��ل ذل����ك ،ع��ر���ض امل��وق��ع
�صورة ملنظومة دفاعية م�ضادة
لل�صواريخ وللطائرات امل�سرية
قالت طهران �إنها حملية ال�صنع،
�إال �أن الأم�يرك��ي�ين �أك���دوا �أنها
منظومة « »Sky Guardالتي
تنتجها �رشكة من�ساوية.
وهكذا ،مبقطعي فيديو يحاول
الأم�يرك��ي��ون جت��ري��د خ�صومهم
الإيرانيني من فخر �صناعاتهم
الع�سكرية التي يتباهون بها،
والآن الكرة يف امللعب الإيراين،
و�سرنى ماذا �سيقول الإيرانيون �إذا
قرروا الرد على هذه الدعاية التي
تبدو منظمة ومربجمة ،وتتزامن
مع ا�شتداد التوتر يف اخلليج مع
�إر�سال وا�شنطن قوة �ضاربة �إلى
هناك بذريعة �صد �إيران.

�أعلنت وزارة اخلارجية الرتكية ،منح
اجلن�سية لـ� 20ألف �شخ�ص من م�سلمي
�آخا�سكا ،م�ضيفة �أنه �سيتم قريبا منح
اجلن�سية لـ� 20ألفا �آخرين.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،مولود
ت�شاوو�ش �أوغلو ،خالل م�شاركته يف
م�أدبة �إفطار �أقامها ممثلون عن �أتراك
الآخا�سكا مبدينة �شيمكنت جنوبي
كازاخ�ستان �إن عدد �أتراك الآخا�سكا
يف تركيا يبلغ نحو � 40ألف ن�سمة،
م�شريا �أن تركيا منحت اجلن�سية حتى
الآن لن�صف ه�ؤالء املوجودين على
�أرا�ضيها.
و�أو�ضح ت�شاوو�ش �أوغلو� ،أن قومية
الآخا�سكا جرى نفيهم �إل��ى مناطق
خمتلفة قبل  75عاما ،مثمنا «حالة
الرفاه التي يعي�شها �أتراك الآخا�سكا
يف كازاخ�ستان ال�شقيقة».
كما تعهد ت�شاوو�ش �أوغلو باال�ستمرار
يف تقدمي الدعم لأت��راك الآخا�سكا،
وخ��ا���ص��ة �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ا�ضطروا
للنزوح عن منازلهم ب�سبب ال�رصاع
يف �أوكرانيا.
ويعي�ش اليوم نحو � 500أل��ف من
�أت���راك الآخا�سكا يف كازاخ�ستان
و�أوزبك�ستان و�أذربيجان� ،إ�ضافة �إلى
رو�سيا ،وتركيا ،والواليات املتحدة
الأمريكية ،و�أوكرانيا.

طرحت هولندا يف جمل�س الأمن الدويل مبادرة
جديدة لتنظيم حمكمة خا�صة مبالحقة عنا�رص
التنظيم االره��اب��ي امل��ت��ورط�ين يف جرائم
جماعية فظيعة.
وج��اء ه��ذا االق�ت�راح �أث��ن��اء اجتماع عقده
جمل�س الأمن �أم�س لبحث حماية املدنيني
يف النزاعات امل�سلحة ،حيث �شدد وزير
اخلارجية الهولندي �ستيف بلوك على
��ضرورة مالحقة امل�س�ؤولني عن هذه
اجلرائم وو�ضع حد لإفالتهم من العقاب.
وطلب بلوك ت�شكيل حمكمة جنائية

دولية خا�صة �أو خمتلطة ملحاكمة امل�س�ؤولني
عن هذه اجلرائم ،م�شريا �إلى �أنه من الأف�ضل
�إجراء املحاكمات يف بلدان املنطقة.وقال�« :أنا
على دراية تامة بالعوائق التي تواجهنا يف هذا
ال�سبيل ،لكن علينا �أال نن�سى حقيقة �أن العدالة
�أ�سا�س لل�سالم والأمن الدائمني»
و�أ�شار بلوك �إلى �أن هولندا �ستنظم على هام�ش
الدورة املقبلة للجمعية العامة للأمم املتحدة
اجتماعا وزاري����ا خا�صا مبالحقة م�سلحي
«داع�ش» ،داعيا جمل�س الأمن والدول الأخرى
لالن�ضمام �إلى هذه امل�ساعي.

ألمانيا :تثمين موقف ميركل
بشأن الالجئين
�أثنى رئي�س املفو�ضية الأوروبية
املنتهية والي��ت��ه ،ج��ان كلود
يونكر على امل�ست�شارة الأملانية
�أجن��ي�لا م�يرك��ل فيما يتعلق
ب�سيا�ستها ذات ال�صلة با�ستقبال
ال�لاج��ئ�ين .وق���ال ي��ون��ك��ر يف
مقابلة ن����شرت يف ع��دد ام�س
ل�صحيفة بيلد الأملانية ال�شعبية
الوا�سعة االنت�شار «�أنغيال مريكل
فعلت ال�شيء ال�صحيح يف خريف
عام  ،2015و�سيثبت التاريخ
�صوابها».
و�أ�ضاف يونكر�« :إذا كانت احلدود
الأملانية قد �أغلقت ،النهارت
النم�سا وامل��ج��ر حت��ت وط���أة
الالجئني،هذه هي احلقيقة».
وب�س�ؤاله عما �إذا كانت امل�ست�شارة
الأملانية قد قادت �أو ت�سببت يف
انق�سام االحت��اد الأوروب���ي ،رد
يونكر «ميكنك الت�أثري على �أ�شياء
كثرية من برلني ،هذا �صحيح».
وتابع« :لكن ال ميكن ل�شخ�ص
واحد �أن يقود االحتاد الأوروبي
�أو يق�سمه .يف �أوروب��ا ،حتتاج
دائما �إلى حلفاء موثوقني بقوة
والعديد من الأ�صدقاء �إذا كنت
تريد حتقيق �شيء ما».
و�سيبقى فتح �أبواب �أملانيا �أمام
�أكرث من مليون الجئ القرار الأبرز
يف امل�سرية ال�سيا�سية ملريكل،

• جان كلود يونكر واجنيال ميركل

لكنه قد يكون �أي�ضاء وراء ت�رسيع
رحيلها عن ال�سلطة .ففي �أواخر
�صيف  2015ومع حماولة مئات
الآالف من الالجئني يف ظروف
يائ�سة الو�صول �إل��ى �أوروب��ا،
ق��ررت مريكل ا�ستقبال جميع
�أولئك الذين تقطعت بهم ال�سبل
يف امل��ج��ر .وه���رع ه����ؤالء عرب
احلافالت والقطارات و�سريا على
الأق��دام� ،إلى احل��دود الأملانية
النم�ساوية قبل �أن ي�ستقبلهم
الأملان عند و�صولهم مع باقات

من الزهور والت�صفيق يف حمطات
ال�سكك احل��دي��د .لكن الرياح
حتولت ب�رسعة وباتت احلما�سة
الأولية ترتك جماال لل�شكوك.
و�رسعان ما عم الغ�ضب ب�شكل
خا�ص اجل��زء ال�رشقي الفقري،
حيث حق حزب «البديل لأملانيا»
املتطرف جناحا يف االنتخابات.
و�أق��رت �أملانيا ب�رسعة قوانني
تت�ضمن تقييدا �أو�سع ما �أدى الى
احلد ب�شكل كبري من عدد طلبات
اللجوء اجلديدة.

