14

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3851األربعاء  11سبتمبر 2019
info@alshahedkw.com

البرلمان البريطاني يجدد رفضه لالنتخابات المبكرة

ظريف يصف مزاعم نتنياهو ضد إيران بـ «الفارغة»

جونسون :لن أطلب تأجيل «بريكست»

ترامب عن اجتماع مع روحاني :قد يحدث

• جونسون يواجه أزمة بعد فشله في احلصول على موافقة البرملان إلجراء االنتخابات

العموم
الثانية
الوزراء
لتنظيم

رف�����ض ن����واب جم��ل�����س
الربيطاين �أم�س وللمرة
مقرتحا تقدم به رئي�س
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون
انتخابات عامة مبكرة.
و�صوت  46نائبا برف�ض املقرتح
بينما اي��ده  293نائبا يف حني
امتنع ن��واب ح��زب العمال عن
الت�صويت.وكان جون�سون بحاجة
ال���ى دع���م  434ن��ائ��ب��ا لتمرير
مقرتحه لتنظيم االنتخابات.
من جانبه� ،أكد جون�سون� ،أم�س،
�أنه لن يطلب �إرجاء جديد ًا من �أجل
خروج بالده من «بريك�ست» ،على
الرغم من قانون �أق� ّ�ره الربملان
ّ
ويلزمه بذلك.
وقال جون�سون للنواب« :لن �أطلب
ت�أجي ًال �إ�ضافي ًا» لتاريخ خروج
بريطانيا من االحت��اد الأوروب��ي
املقرر يف � 31أكتوبر املقبل».
ّ
واتهم رئي�س الوزراء الربيطاين،
م�رشعي املعار�ضة بـ «�إحباط

�إرادة ال�شعب» من خالل ال�سعي
لت�أجيل موعد خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.
وق���ال ج��ون�����س��ون �أث��ن��اء تقدمي
م��ق�ترح��ه ال���داع���ي �إل���ى �إج���راء
انتخابات مبكرة يف � 15أكتوبر:
«لقد واجه �شعب هذا البلد ما يكفي
من اخلالفات يف هذا املجل�س».
و�أ�ضاف« :ويتعني �أن �أحذر الأع�ضاء
من �أن �سلوكهم فيما يتعلق ب�إحباط
�إرادة ال�شعب يقو�ض االحرتام لهذا
املجل�س يف البالد».
الرغم من �أنّ القانون
جاء ذلك على ّ
الذي �أق� ّ�ره الربملان ودخل ح ّيز
التنفيذ� ،أم�س االول ،يلزمه ب�أن
يطلب من بروك�سل �إرجاء بريك�ست
ملدة ثالثة �أ�شهر.
وك��ان��ت امللكة �إليزابيث ملكة
بريطانيا قد وافقت� ،أم�س االول،
ب�شكل نهائي على ت�رشيع ي�سعى
ملنع رئي�س ال��وزراء من �إخراج
البالد من االحت��اد الأوروب��ي يوم

استقالة الرئيسة المؤقتة للحزب

االشتراكي الديمقراطي في ألمانيا
�أعلنت رئي�س حكومة والية ميكلنبورغ-فوربومرن
الأملانية مانويال �شفيزيغ ،ا�ستقالتها عن الرئا�سة
امل�ؤقتة للحزب اال�شرتاكي الدميقراطي ،ال�رشيك
يف االئتالف احلاكم على امل�ستوى االحتادي ،ب�سبب
�إ�صابتها ب�رسطان الثدي.
وذكرت �شفيزيغ  45عاما خالل اجتماع جمل�س وزراء
حكومة الوالية مبدينة �شفريين �أم�س� ،أنها �ستوا�صل
مهام من�صبها كرئي�سة حلكومة ميكلنبورغ-فوربومرن
ورئي�سة �إقليمية للحزب يف الوالية.
ونقل ديوان رئا�سة حكومة الوالية عن �شفيزيج قولها:
«اخلرب اجليد هو �أن هذا ال�رسطان قابل لل�شفاء� ،إال �أن
اخل�ضوع لعالج طبي �رضوري من �أجل ذلك» ،مو�ضحة
�أن هذا �سي�ؤدي �إلى عدم متكنها من الوفاء مبواعيد
العمل يف كافة الأيام خالل الأ�شهر املقبلة.

قبرص تدين عزم تركيا فتح
قنصلية في فاماجوستا
�أدانت وزارة اخلارجية
القرب�صية� ،أم�س ،عزم
تركيا فتح قن�صلية عامة
يف فاماجو�ستا التي
تقع يف اجلزء ال�شمايل
من قرب�ص.
وذك���رت ال�����وزارة ،يف
ب��ي��ان �أوردت�����ه وكالة
الأنباء القرب�صية «�سي
�إن �إيه»� ،أن «هذا ال�سلوك
يك�شف عن حماولة تركيا
فر�ض �أم��ر واق��ع جديد
غ�ير مقبول وتقوي�ض
�إم��ك��ان��ي��ة ا�ستئناف
املحادثات القرب�صية
يف �إطار مهمة امل�ساعي
احلميدة للأمني العام
للأمم املتحدة» ،م�ؤكدة
�أن ج��م��ه��وري��ة قرب�ص

�ستوا�صل الت�صدي بحزم
لال�ستفزازات الرتكية
و�ستعمل من �أجل جناح
اجلهد امل�ستمر لتهيئة
ال����ظ����روف ال�ل�ازم���ة
ال�ستئناف املحادثات
ب�ش�أن الق�ضية القرب�صية
من النقطة التي توقفت
عندها يف كران مونتانا
يف �سوي�رسا.
و�أدانت وزارة اخلارجية
القرب�صية ع��زم تركيا
فتح «قن�صلية عامة» يف
فاماجو�ستا التي �أعلن
عنها وزي��ر اخلارجية
الرتكي مولود جاوي�ش
�أوغلو خالل زيارته غري
القانونية �إل��ى قرب�ص
�أم�س و�أم�س الأول.

� 31أكتوبر دون اتفاق.
واخل��ط��وة ال��ت��ي ت��ع��رف با�سم
«املوافقة امللكية» ،تعني فعلي ًا
موافقة امللكة ر�سمي ًا على القانون
الذي �أقره الربملان الربيطاين،
الأ�سبوع املا�ضي ،رغم معار�ضة
احلكومة.
وكان وزير اخلارجية الربيطاين
دومينيك راب قد قال يف وقت �سابق
�إن رئي�س ال��وزراء لن يذهب �إلى
بروك�سل يف � 17أكتوبر للتفاو�ض
حول ت�أجيل الربيك�ست.
وتواجه بريطانيا ازمة د�ستورية
مت�صاعدة ب�سبب اخل�ل�اف بني
احلكومة والربملان حول ق�ضية
اخل���روج م��ن االحت���اد االوروب���ي
حيث يرف�ض رئي�س الوزراء ت�أجيل
اخلروج الى ما بعد  31اكتوبر ولو
من دون اتفاق بينما ي�رص النواب
على �رضورة التو�صل التفاق ولو
اقت�ضى االمر ت�أجيل اخلروج للمرة
الثالثة.

ذك��ر الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب� ،أم�س االول� ،أنه قد يجتمع
مع نظريه الإي��راين ح�سن روحاين
ولي�س لديه م�شكلة بخ�صو�ص لقاء
من هذا القبيل.
وقال ترامب لل�صحافيني يف البيت
الأبي�ض «ق��د يحدث .قد يحدث.
لي�س عندي �أي م�شكلة“.
و�شدد ترامب العقوبات على �إيران
منذ ان�سحابه من االتفاق النووي
امل�ب�رم ع���ام  2015ب�ين �إي���ران
والقوى العاملية ال�ست قائال �إن
االتفاق ترك املجال مفتوحا �أمام
طهران للح�صول على �أ�سلحة نووية
ومل يتطرق ملا ت�صفها الواليات
املتحدة ب�أن�شطة �إيران اخلبيثة يف
املنطقة.
ويقول روحاين �إن بالده لن جتري
حمادثات مع الواليات املتحدة ما
مل ترفع وا�شنطن جميع العقوبات
التي عاودت فر�ضها على طهران بعد
االن�سحاب من االتفاق النووي.
وقال ترامب «على �إي��ران ت�صحيح
�أو�ضاعها لأنهم ب�رصاحة يف و�ضع
�سيء للغاية الآن».
ويف الأ�سبوع املا�ضي قال ترامب �إن
عقد اجتماع مع روح��اين �أمر وارد
على هام�ش اجتماعات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة يف نيويورك
هذا ال�شهر.
و�رصح لل�صحافيني يف البيت الأبي�ض

امل����سرح��ي��ة اجل��دي��دة لبنيامني
نتنياهو ،رئي�س وزراء االحتالل،
راف�ضا مزاعمه الفارغة التي �ساقها
�ضد �إيران.
وكتب ظريف يف تغريدة له�« :إن من
ميلك القنبلة الذرية «احلقيقية» هو
كالزراعي الكذاب يثري ال�ضجيج
ح��ول م��وق��ع م��زع��وم «م��دم��ر» يف
�إي��ران ،انه وفريق «ب��اء» ي�سعون
فقط وراء احلرب دون اكرتاث بدماء
الأبرياء و�إهدار  7تريليونات دوالر
�أخ��رى».و�أ���ش��ار وزي��ر اخلارجية
الإي���راين �إل��ى خطاب نتنياهو يف
ال��ع��ام  2002خ�لال اج��ت��م��اع يف
الكونغر�س الأم�يرك��ي وحثه على
الهجوم على ال��ع��راق ،و�أ�ضاف:
«ت��ذك��روا ال�ضمانات التي قدمها
ب�أن غزو العراق �ستكون نتائجه
ايجابية على املنطقة ولكن من
امل�ؤكد �أنه ال ميكنه هذه املرة ان
ين�أى بنف�سه جانبا ويكون يف م�أمن
من النزاع يف املنطقة».
ويف تغريدة �أخ���رى ن�رش ظريف
�صورة لل�صفحة الأول��ى ل�صحيفة
«�صنداي تاميز» بتاريخ � 5أكتوبر
عام  1986التي جاءت مبان�شيت:
«الك�شف عن ا�رسار تر�سانة �إ�رسائيل
النووية» وكتبت« :مفاعل قنبلة
�إ�رسائيل النووية ان�شئ يف عمق
�صحراء النقب وهو يزاول ن�شاطه
�رسا منذ  20عاما».

• دونالد ترامب

وقتها قائال «قطعا ،كل �شيء ممكن.
يريدون حل م�شكلتهم» يف �إ�شارة �إلى
الت�ضخم يف �إيران.
وم�ضى ترامب يقول «ميكننا حلها
يف غ�ضون � 24ساعة».
وقال برايان هوك مبعوث �أمريكا
اخلا�ص ب�إيران الأ�سبوع املا�ضي �إنه
�سيتم فر�ض املزيد من العقوبات
على �إي��ران و�إن الواليات املتحدة
ملتزمة بحملة ال�ضغوط الق�صوى
على �إيران.
ك���ان روح����اين ق���ال خ�ل�ال جل�سة

للربملان الإيراين «مل ُيتخذ قط �أي
قرار ب�إجراء مفاو�ضات مع الواليات
املتحدة ،وك��ان��ت هناك عرو�ض
كثرية ب�إجراء حمادثات لكن ردنا
�سيكون دائما الرف�ض».
و�أ���ض��اف «�إذا رف��ع��ت �أم�يرك��ا كل
العقوبات ،ميكننا كما حدث من
قبل �أن نن�ضم �إلى حمادثات متعددة
الأط����راف ب�ين ط��ه��ران والأط����راف
املوقعة على اتفاق .»2015
�إل���ى ذل���ك ،رد وزي���ر اخلارجية
الإي��راين حممد جواد ظريف ،على

كونتي يحصل على ثقة البرلمان اإليطالي

منح النواب الإيطاليون� ،أم�س االول،
ب�أغلبية مريحة الثقة للحكومة اجلديدة
برئا�سة جوزيبي كونتي بعد يوم من
النقا�شات ال�صاخبة يف جمل�س النواب.
وكانت نتيجة الت�صويت ال��ذي �شارك
فيها  606نواب ،منح  343نائبا الثقة
للحكومة مقابل  263يف ح�ين امتنع

 3ن��واب عن الت�صويت ،بح�سب �أرق��ام
ر�سمية.
وقبل عملية الت�صويت وعد رئي�س الوزراء
الإيطايل جوزيبي كونتي يف كلمة �ألقاها
يف جمل�س النواب بـ«عهد �إ�صالح جديد»
يجعل من �إيطاليا «بلدا �أف�ضل» ،طالبا
من �أوروبا دعم حكومته.

وعر�ض كونتي الذي احتفظ مبن�صبه على
ر�أ���س ائتالف حكومي جديد بني حركة
خم�س جن��وم املناه�ضة للم�ؤ�س�سات
واحلزب الدميقراطي من ي�سار الو�سط
«م�رشوعا �سيا�سيا وا�سع النطاق» �سيمتد
تطبيقه على كامل واليته التي يفرت�ض
�أن ت�ستمر حتى .2023

تزامنا مع تسوية النزاع في دونباس

روسيا تأمل تطبيع العالقات مع أوكرانيا
�أعلن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف،
�أم�س الأول� ،أن بالده ت�أمل تطبيع العالقات مع
�أوكرانيا  ،تزامنا مع الت�سوية يف دونبا�س.وقال
الف��روف ،خالل م�ؤمتر �صحايف عقده مع نظريه
جميعا
الفرن�سي جان �إيف لودريان « ،لقد �أعربنا
ً
عن ارتياحنا لتبادل املحتجزين من كال البلدين،
ال��ذي مت الأح��د املا�ضي ،وقد متت تغطية هذا
الإجراء على نطاق وا�سع من قبل و�سائل الإعالم،
ورحب به من دون ا�ستثناء جميع �رشكائنا مبن
فيهم اجلانب الأوكراين» .

و�أ�ضاف « :ن�أمل �أن ت�سمح هذه البادرة الطيبة
لنا بالتعويل على تطبيع العالقات الرو�سية -
الأوكرانية تزامنا مع الت�سوية يف دونبا�س ،كما
ن�أمل �أن تُ لغى القرارات �أحادية اجلانب العدائية
املناه�ضة لرو�سيا التي اعتمدها نظام الرئي�س
ال�سابق بورو�شينكو ،من �أجل �ضمان االحرتام
املتبادل يف عالقاتنا ول�ضمان احرتام الأقليات
ورو�سيا».ي�شار �إلى �أن رو�سيا
القومية يف �أوكرانيا
ُ
و�أوكرانيا قد �أطلقتا �رساح  35حمتجزا ،يوم  7من
�سبتمرب ،من بينهم �أوليج �سينت�سوف املحكوم

عليه من قبل الق�ضاء الرو�سي يف ق�ضية الإعداد
لعمل �إرهابي  ،كما و�صل �إل��ى رو�سيا يف ذات
اليوم ،مدير موقع «ريا نوفو�ستي � -أوكرانيا»،
كرييل في�شين�سكي ،ال��ذي اتهم يف �أوكرانيا
باخليانة العظمى.
ويذكر �أن العالقات الرو�سية  -الأوكرانية ،
تدهورت مع بدء ال�سلطات الأوكرانية يف �شهر
�أبريل من العام  2014عملية ع�سكرية �ضد �سكان
�إقليم دونبا�س املعار�ضني لالنقالب الذي وقع يف
�أوكرانيا ،يف �شهر فرباير ،من نف�س العام .

• سيرغي الفروف

على خلفية شراء منظومة الدفاع الروسية «إس»400 -

أميركا تدرس فرض عقوبات على تركيا

�أك���د وزي���ر اخل��زان��ة الأم�يرك��ي �ستيفن
منو�شني� ،أن �إدارة الرئي�س دونالد
ترامب تدر�س فر�ض عقوبات على تركيا
ل�رشائها منظومة الدفاع اجلوي الرو�سي
ط��راز  ،400-Sلكن مل يتم ات��خ��اذ �أي
ق���رار حتى الآن ب�شكل نهائي.وقال
منو�شني لل�صحافيني� ،أم�س الأول ،يف
البيت الأبي�ض عندما �سئل عما �إذا كانت
وزارة اخلزانة تفكر يف فر�ض مثل هذه
العقوبات« :نحن ننظر يف هذا .لن �أديل
ب�أي تعليقات على �أي قرارات حمددة لكننا
ننظر فيها» ،وفق �صحيفة «جريوزاليم
بو�ست» العربية.
و�سلمت رو�سيا تركيا بطارية ثانية من
منظومة �إ�س 400-ال�شهر املا�ضي ،ح�سبما
�أفادت وكالة �إنرتفاك�س الرو�سية للأنباء
نقال عن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن،
بعد �أن ت�سلمت �أنقرة ال�شحنة الأولى يف
يوليو.و�سبق �أن حذرت وا�شنطن تركيا
من �أنها �ستواجه عقوبات ب�سبب �رشاء
ه��ذه املنظومة وا�ستبعدت �أن��ق��رة من
برنامج �إف 35-لكن تركيا ال تزال ترف�ض
التحذيرات.
واخلالف ب�ش�أن منظومة الدفاع اجلوي من

أنقرة :أوامر اعتقال جديدة
بحق عشرات المدنيين

�أعلنت النيابة العامة الرتكية �أم�س� ،أن �أوامر اعتقال �صدرت بحق
ع�رشات املدنيني وذلك ب�سبب �صلتهم بالداعية الرتكي املعار�ض
فتح الله غولن املقيم بالواليات املتحدة وع��دد من �ضباط
اجلي�ش.
و�أو�ضح مكتب الإعالم بالنيابة العامة مبحافظة قونيا �أن «النائب
العام �أ�صدر �أمرا باعتقال  53مدنيا مرتبطني مبنظمة فتح الله
غولن ،ولهم عالقات �رسية ب�ضباط يف اجلي�ش».
و�أ�شار املكتب �إلى �أن «عمليات االعتقال متوا�صلة يف  23حمافظة
تركية ،ومت �إلقاء القب�ض على � 6أ�شخا�ص حتى الآن».
• �ستيفن منو�شني

بني عدة ق�ضايا ت�سببت يف ت�أزم العالقات
بني ال��والي��ات املتحدة وتركيا ومنها
ال�رصاع يف �سورية.
ويف وقت �سابق ،وجه باتريك �شاناهان،
الذي كان وزي� ً�را للدفاع بالوكالة� ،إلى
�أن��ق��رة ر�سالة و�أمهلها حتى  31يوليو

للعدول عن �رشاء �صواريخ �إ�س.400-
ويعول �أردوغ���ان على عالقته بالرئي�س
الأم�ي�رك���ي ،دون��ال��د ت��رام��ب ،لتجنب
العقوبات ،و�سبق �أن عرب �أردوغ��ان عن
�أمله ب�أن مينع ترامب �أي عقوبات قد تقرها
�إدارته على تركيا ب�سبب �صفقة �إ�س400-

الرو�سية ،ولفت �إل��ى �أن خم��اوف حلف
الناتو غري مربرة.
ويف ال�سياق ،قال �أردوغان �إن ترامب ميلك
�سلطة الإح��ج��ام عن فر�ض عقوبات على
تركيا ،ل�رشائها �أنظمة الدفاع اجلوي
الرو�سية و�إن عليه �إيجاد «حل و�سط» يف

هذا اخلالف.وكان ترامب عرب عن تعاطفه
مع املوقف الرتكي �أثناء لقائه مع �أردوغان
خالل قمة جمموعة الع�رشين يف اليابان،
قائال �إن �أنقرة ا�ضطرت ل�رشاء املنظومة
�إ�س 400-من مو�سكو لأن الإدارة الأمريكية
ال�سابقة رف�ضت بيعها �صواريخ باتريوت.

كوبا تطلق حملة توقيعات ضد ترامب تضامن ًا مع مادورو

• ميجويل دياز-كانيل

�أطلقت احلكومة الكوبية �أم�س
حملة تواقيع �ضد ترامب ،ولإظهار
الت�ضامن مع الرئي�س الفنزويلي
نيكوال�س مادورو وحزبه احلاكم.
و�ستتم �إ�ضافة التواقيع التي يتم
جمعها يف كوبا هذا الأ�سبوع �إلى
م�لاي�ين ال��ت��واق��ي��ع ال��ت��ي ُجمعت
فعال يف فنزويال كجزء من حملة
«ال لرتامب» ،لرفع الوعي جتاه
العقوبات التي تفر�ضها وا�شنطن
على اقت�صاد ه��ذا البلد الأمريكي
اجلنوبي.
ق��ال الرئي�س ال��ك��وب��ي ميجويل

دياز-كانيل ،على تويرت «�سي�شارك
الكوبيون يف حملة التواقيع،
مطالبني بنهاية العدوان الوح�شي
على فنزويال».
وقال زعيم احتاد العمال املركزي
يف كوبا كون�سيلو بايزا � ،إن هذه
احلملة تهدف �أي�ضا �إلى الت�أكيد على
�أن العالقات الوثيقة بني هافانا
وك��اراك��ا���س «�ستبقى ثابتة رغم
الهجمات والتهديدات» من �إدارة
دونالد ترامب.
كان �أك�ثر من  10ماليني فنزويلي
قد وقعوا ر�سالة �ستقدم �إلى الأمني

العام للأمم املتحدة ،انتونيو
غ��وت��ري�����س ،لإدان����ة التكتيكات
الأمريكية العدوانية ،وللت�أكيد
على احلق «يف العي�ش ب�سالم بدون
تدخل خارجي».وحتظر العقوبات
الأم�يرك��ي��ة على فنزويال القيام
ب�أية تعامالت �أو تبادالت مالية
�أو جتارية ،بحيث جعلت الأمور
�صعبة جدا على هذا البلد ا�سترياد
االحتياجات الغذائية والطبية
الأ�سا�سية.ويعرب البيت الأبي�ض عن
دعمه للمعار�ضة اليمينية املت�شددة
يف فنزويال ،يف حماولتها للإطاحة

مبادورو عن ال�سلطة.
�إلى ذلك ،ت�صاعدت التوترات بني
كولومبيا وفنزويال� ،أم�س الأول،
مع بدء كراكا�س تدريبات ع�سكرية
بالقرب من احلدود امل�شرتكة بني
البلدين ،ح�سبما ذك��رت و�سائل
�إعالم كولومبية.
وق���د �أم���ر ال��رئ��ي�����س الفنزويلي
نيكوال�س م���ادورو ب���إج��راء هذه
التدريبات الع�سكرية التي تت�ضمن
ن�رش �صواريخ ،وذلك ردا على ما
و�صفه بخطط كولومبيا ملهاجمة
فنزويال .وتنفي بوجوتا وجود مثل

هذه اخلطط.
وق���ال فران�سي�سكو باربو�سا،
م�ست�شار الرئي�س الكولومبي �إيفان
دوكي لل�ش�ؤون الدولية« :لن ت�صبح
احلكومة الوطنية ه�ستريية».
و�أ�ضاف يف تعليقات بثتها حمطة
ك��اراك��ول التلفزيونية «�سرتاقب
احل��ك��وم��ة ال��وط��ن��ي��ة «ال��و���ض��ع»
بعناية».
وتدهورت العالقات بني البلدين
م��ن��ذ اع��ت�راف كولومبيا بزعيم
املعار�ضة خوان غوايدو يف يناير
رئي�سا م�ؤقتا للبالد.

• نيكوالس مادورو

